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বালক উ্রীরুষ্ 

“নল-দময়ন্ী', “ভাসন-হ্োসেন* শাণেভা 

জীবেবতীমোহন সেন প্রণীত 

কলিকাতা ূ 
সত ০৭ টীল জা 

৩৫ ন" কলেজ ই্রাট, ভট্টাচাষা এও সন্ুঞএ 
প্ুন্তকালনর ভইতি শ্রীদেবেক্র লাথ ভট্রচাধ্যা কর্ডক 

প্রাবাশিত | 

স্লায 1০ আনা 



কলিকাতা 

৩৭ নং মেছুয়াখাজার শ্রীহ, "হ্বণক্রাসে” 

হ্রাননোবঞ্জন সলকাণ দ্বারা মুদ্রিত | 



শু ্লর্স 

স্নভের শান্তিস্থধা, 

গোপালচরিত্র লিখিতে লিখিতে প্রারশঃ ভোমার স্সেহের গোপাল 

টাউজী মহারাজ আমার প্রাণে স্মরিত হইয়া আমাকে আকুল করিয়াছেন । 

তা “বালক শ্রীরুষ্চ” তোমারই কোমল করকমলে অর্পণ করিলাম। 

গাপাল তোমার কোল জুড়িরা বুক জুড়িয়া থাকুন, এ্্রীইষ্টদেব সমীপে 

এই 'প্রার্থন! | 

ম্েতানুগত 

রেবতা | 





ন্নিন্বেদন্ন 

আমি জানি, এই কালো ছেলোটাকে মানর মতন করিয়। সাজাইয়া 

পাঠকপাঠিকাগণের সন্মথে উপস্থিত করিতে পারিলাম না। কিন্তু 

যাভাকে আভরণ পরাতে আভরণের* শোভা শতগুণে বুদ্ধি পার 
তাহাকে দরিদ্র আমি কি আভরণে সাজান? সকল সৌন্দমধযোর আধার, 

সর্ধ-আকর্ষণ-সাঁর নিরুপম গ্রামবর্ণণ এই ব্রজের রাখাল বালকটি কৃপা 

করিয়া স্বীয় রূপগ্ডণে সকলের চিন্ত অধিকার করিয়া বসিবেন, আমার 

ইাই একমাত্র ভরসা । ইতি- 

বিনীত 

গ্রন্থকার | 





জন্মের পূর্ববকথা 

অতীত দ্বাপরযুগের শেষভাগে এই পৃথিবীতেন্মম্েক্লানেক 
অসুর জন্মগ্রহণ করে। প্রধান প্রধান অস্থুরসকল ক্ষত্রিয়কুলে 

রাজবংশে উৎপন্ন হয়। তাহারা দেবদ্ধিজে বিদ্বে-পরায়ণ ছিল 
ও সর্ববদা সর্বপ্রকার ধন্ম-কম্মের বিদ্ন উৎপাদন করিত। 

এইরূপে ক্রমে পৃথিবীতে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

পৃথিবী উহ্াদিগের অতাচারে প্রগীড়িত ও পাপভারে ভায়াক্রান্ত 

হইয়৷ গোরূপ ধারণপুর্ববক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্র্গা 

অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবগণকে সঙ্গে লইয়৷ বিষুর সমীপে 

গমন করিলেন। দেবগণকে যথাযোগা অভার্থনা করিয়া বিষুঃ 
বলিলেন, “দেবগণ, আপনাদিগের প্রার্থনা অবগত হইলাম, এক্ষণে 

আপনার! ধরাতলে যাইয়া নিজ নিজ অংশে জন্মগ্রহণ করুন, 

আমিও সত্বরই যাইতেছি, পৃথিবীর ভার মোচন করিতেই হইবে ।” 
এইরূপে দেবগণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবিষুও স্বয়ং 
ধরাতলে আবিভূতি হইলেন । 

_. ভগবান্ মথুরামগুলে যাদবকূলে অবতীর্ণ হয়েন। মথুরা- 
মণ্ডল যাদবদিগের রাজা ছিল। যছুবংশীয় দেবমীটের ছুই 
বিবাহ, হার এক পত্রী বৈশ্য-কন্যা ও অপর স্ত্রী ক্ষত্রিয়-দুহিতা 
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ছিলেন। বৈশ্ঠার গর্ভে পঞ্ডভন্য ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শুর নামে 

তীহার ছুই পুজ জন্মে। পর্জন্য বৈশ্যাগর্ভজাত বলিয়া বৈশ্য 

মধ্যে গণা হয়েন ; মথুরার অদুরবন্তী নন্দীশ্বর পর্বতের নিন্ন 
দেশে তিনি বাস করিতেন। তথায় কেশী নামক দৈতোর 

উৎপীড়নে উদ্বান্ত হইয়া পঙ্জন্য মহাবনান্তর্গত গোকুলে যাইয়া 

বসতি করেন। তাহার হ্যায় শান্ত, দান্ত, অকপট ধাশ্মিক অল্প 

দুষ্ট হইত। তাহার কয়েকটি পুঞ্রসন্তান জন্মে ; নন্দ মধাম 
পুল । পিতার মৃত্যুর পরে নন্দ গোকুলে গোপরাজ বলিয়া 
বিখ্যাত হয়েন । 

পুর্ন্বেই বল! হইয়াছে যে, দেবমীঢের ক্ষত্রিয়। স্ত্রীর গর্ভে শুর 
নামে আর এক পুক্র জন্মে। শুরের বস্থদেব নামে এক পুজ 

হয়। বস্্দেব মথুরাতেই বাস করিতেন । বন্তদেব ক্ষত্রিয় ও 
নন্দ বৈশ্য হইলেও উভয়ে এক পিতামহের সন্তান, সুতরাং 
পরস্পর ভাই । উভয়ের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসাও যগেষ্ট ছিল। 
উভয়েই নান সদ্গুণে বিভৃষিত ছিলেন । 

তখন মথুরায় রাজ। ছিলেন যছুবংশীয় উগ্রসেন। বন্থদের 
উগ্রসেনের ভ্রাতৃকন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের 

পর তিনি যখন দেবকীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন তখন উগ্র- 
সেনের পুক্র কংস তাহাদের রথের সারথা করিতেছিলেন | পথি- 
মধ্যে কংস অকস্মাৎ দৈববাণী শুনিলেন, “তুমি যাহার সারথা 
করিতে, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার বিনাশের খু ডি 

কারণ হইবে ।” দৈববাণী শুনিয়াই কংস ততক্ষণাত স্বীয় ভগিনী 
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দেবকীকে বধ করিতে উদ্ধত হইলেন। তিনি ক্রোধে অধীর 

হইয়া বামহস্তে দেবকীর কেশাকর্ষণ ও দক্ষিণহস্তে কটিদেশ 
হইতে তরবারি উত্তোলনপুর্বক রোষকম্পিত-কণ্ে বলিতে 
লাগিলেন, “রে মন্দভাগিনি ! এইমাত্র আমি দৈববাণী শুনিলাম 
যে, তোর গর্ভজাত সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ হইবে, অতএব 

এই অসির আঘাতে তোকে বিনাশ করিয়া আমি নিক্ষণ্টক 
হইতেছি ৮ 

বলা বাহুলা যে কংস অস্থরের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন । 

পূর্বাজন্মে ইনি হিরণাকশিপুর ভ্রাতা কালনেমি ছিলেন। 

স্থতরাং এরূপ আকস্মিক দুক্কাধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে 

বিচিত্র নয় । 

উপস্থিত বিপদ দেখিয়া বস্থদেব কংসকে বহু অনুনয় 

বিনয় করিয়া এই পাপকার্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু অস্তথর-স্বভাব কংস তাহার কথায় কর্ণপাত না 

করিয়া! দেবকীর বধার্থ পুনরায় খড়গ উত্তোলন করিলেন । 

তখন বস্থদেব কংসের হস্তধারণপুর্ববক এই প্রতিজ্ঞ! করিলেন 
যে, তিনি দ্রেবকীর গর্ভজাত প্রত্যেক সন্তানকেই জন্মমাত্র 

তাহার হস্তে অর্পণ করিবেন। ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া কংস 

দেবকীকে পরিত্যাগপূর্ববক স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন । বন্দে 
দেবকীর সহিত স্বীয় ভবনে গমন করিলেন । 

এই ঘটন! হইতে বস্থদেবের চরিত্র-প্রভাব যে কিরূপ ছিল 

তাহা বুঝা যায়। কংস দৈববাণী অভ্রান্ত বলিয়াই জানিতেন ও 
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মানিতেন। দেবকীর পুন্র তাহার বিনাশকর্তা হইবে, এই 
দৈববাণী তিনি প্ূর্ণমাত্রায়ই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাই তিনি 

আপনার মৃত্যুর মুলোৎপাটন-মানসে তন্ুহুর্তেই দেবকীর বধ- 
সাধনে উদ্যত হইলেন। একটি নারীবধ করিবার নিষ্ঠঠরতাও 
ংসের হৃদয়ে বিলক্ষণ ছিল। তবে তিনি উক্ত কাধ্য হইতে 

বিরত হইলেন কেন? বন্ুদেবের একটি কথায়। বস্থুদেব 

যখন নিজের মুখে বলিলেন যে, দেবকীর গর্ভজাত সকল সম্তানই 
তিনি কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন, তখন আর কংসের মনে সে 

বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। বস্থুদেব একবার যাহা 
বলিয়াছেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবার নয়, এ দৃঢ় বিশ্বাস 

ংসের ছিল। তাই বস্ুদেবের কথায় নির্ভর করিয়া মৃত্যুভয়ে 

ভীত কংস নিশ্চিন্তমনে দেবকীকে ছাড়িয়। দিলেন। বস্থদেবের 

একটি মুখের কথার ছুবৃন্তি কংসের পর্ণবত প্রমাণ রোষবহ্ছি যেন 

মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে মুহুর্তে প্রশমিত হইল। মথুরাম গুলে 
বস্থদেবের চরিত্রপ্রভাব এইরূপই ছিল। 

ংসের মতি-পরিবর্তন 

এদিকে দেবধি নারদ একদিন কংসতবনে উপস্থিত হইয়া 

কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বলিয়া গেলেন, “রাজপুত্র, আমি আপনাকে 

একটি বিশেষ সংবাদ দিতে আসিয়াছি। এই যুগে অনেকানেক 
অস্ুর পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনিও 

পর্ববজন্মে অস্থর ছিলেন। আপনার নাম ছিল কালনেমি-_ 
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হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা । এক্ষণে অস্থুরগণের উচ্ছেদসাধনের 
নিমিত্ত দেবগণ ধরাধামে নিজ নিজ অংশে জন্মিয়াছেন। স্বয়ং 

বিষ দেবকীর অফ্টমগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিনাশ সাধন 

করিবেন।” এই কয়টি কথা বলিয়াই নারদ চলিয়া গেলেন : 

ক্রোধে ও ছুর্ভাবনায় কংসের মস্তক আলোড়িত হইতে লাগিল। 

কংস দুষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ববপ্রথমেই 

পিতা যাদবরাজ উগ্রসেনকে অপমানিত, নিগৃহীত ও শ্লিংহাসনচ্যুত 
করিলেন এবং মথুরার সিংহাসনে স্বয়ং রাজা হইয়৷ বসিলেন। 

রাজা উগ্রসেনের পুরাতন অমাতাবর্গ ও স্তুবুদ্ধি যাদবগণের 
লাঞ্কনার সীম পরিসীম।. রহিল না । দুর্মন্ত্রণাকুশল 'সাধুসজ্জন- 

দ্রোহী নররূপী অস্ুরসকল কংসরাজের পাত্রমিত্র হইল। 

অবিলম্বে বস্থুদেব সন্ত্রীক কারাগারে আবদ্ধ হইলেন । 

কালক্রমে দেবকী একটি পুক্র সন্তান প্রসব করেন। সে 
সংবাদ পাওয়া মাত্র দুষ্ট কংস কারাগারে আসিয়া সেই সষ্ভো- 

জাত শিশুটির প্রাণনাশ করিলেন। একটি নয়, দুর্টটি নয়, 
ক্রমান্বয়ে দেবকীর ছয়টি পুজ এইরূপে কংসকর্তৃক বিনষ্ট হইল । 
অবশেষে ভগবান বলরামরূপে দেবকীর সপ্তম গর্ভে আসিয়। 

প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে বস্থদেবের অপর পত্বী রোহিণী 

দেবীরও গর্ভ-লক্ষণ দৃষ্ট হওয়াতে তাহাকে কংসের ভয়ে গোপনে 
গোকুলে নন্দালয়ে পাঠাইয়া৷ দেওয়া হয়। দেবকীর গর্ভ অপ্তম 
মাসে ভগবানের যোগমায়া শক্তি দ্বারা নন্দালয়ে রোহিণীর গর্ভে 

সন্নিবেশিত হয়। ইহাতে মথুরায় লোকেরা! মনে করিল যে, 
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বুঝি কংসভয়ে দেবকীর গর্ভপাত হইল। এই ঘটনার সাত 

মাস পরে রোহিণী দেবী একটি হ্ন্দর স্থবলিত-অঙ্গ পুন্তররত্ু 
প্রসব করেন। এইরূপে বলরামের জন্ম হয় । ভাহার জন্ম 

তিথি শ্রাবণানক্ষত্রযুক্তা শ্রাবণী পুর্ণিম। ৷ 

আবির্ভাব 

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চতুভূর্জ নারায়ণ মুক্তিতে স্প্পযোগে 
বস্থদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে আবিভূতি হয়েন। 

শ্রীকষ্ণকে গর্ভে ধারণ করিয়া দেবকীর অঙ্গকান্তি দিন দিন 
অপুর্বব লীবণাযুক্ত হইয়া উঠিল, তীহার দিবা অঙ্গ প্রভার কংস- 
কারাগার উজ্জ্বল বোধ হইতে লাগিল। একদিন রজনীযোগে 

সমস্ত দেবগণ কংসকারাগারে আসিয়৷ জননী দেবকী ও তাহার 

গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে নানা স্তবস্তরতি করিয়া গেলেন । 

ভগবান্ যে সময়ে মথুরায় দেবকীর গর্ভে চতুভূজ মুক্তিতে 
প্রবেশ করেন, ঠিক সেই ক্ষণেই তিনি স্বীয় ষোগমায়ার সহিত 

দ্বিভুজ মধুর মুর্তিতে গোকুলে গোপরাজ নন্দের হৃদয় হইতে 
তপত্বী যশোদার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েন। তাহার বিবরণ এই--_ 

অচিস্ত্যশক্তি ভগবানের লীল! ও মহিমার সীমা করিতে পারে 

কাহার সাধ্য ? নন্দ রজনীযোগে এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়। 

প্রভাতে উঠিয়াই তাহার বৃত্তান্ত প্রীমতী যশোদার নিরট 
বলিলেন । গোপরাজ বলিলেন, “আমি দেখিলাম, একটি 

অপূর্বব চঞ্চল-চারু-নয়ন কুষ্জবর্ণ বালক তোমার কোলে খেল৷ 
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করিতেছে । বাৎসল্যবশতঃ তোমার স্তনদ্ধয় হইতে ছুগ্ধধারা 
বিগলিত হইয়া এ বালকের মুখে ও কুষ্ণ অঙ্গে পতিত হইতেছে । 

সেই বালকমুর্তি আমার অন্তরে স্ফরিত হইয়া অনুক্ষণ আমার 
সমস্ত প্রাণ মন আকর্ষণ করিতেছে । আমি কিছুতেই আত্ম 

সংবরণ করিতে পারিতেছি না । 

শ্রীমতী যশোমতী বলিলেন, “গোপরাজ, আমিও গত রাত্রিতে 
এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়ছি, কিন্তু লজ্জাবশতঃ আপনাকে 

বলিতে পারি নাই। আমি এক মুভুর্তের জন্যও বালকের 

সেই মনোহর মুপ্তি ভুলিতে পারিতেছি না।” এই অদ্ভুত ঘটনার 
কিছুদিন পরে ভগবান্ শ্ীকুঞ্ণ পুনরায় উভয়ের নিকট স্বপ্রে 
মাবিভূ্তি ভইয়া অনেকানেক কথা বলিয়া অন্তহিত হইলেন । 
পরক্ষণেই বোধ হইল যে, সেই কষ্ণবর্ণ বালক গোপরাজের হৃদয় 

হইতে প্রথমতঃ যশোদীর হৃদয়ে ও তদনন্তর তাহার গর্ভে প্রবেশ 

করিলেন। জাগরিত হইয়া উভয়ে উভয়ের নিকট স্ব স্ব জপ্র- 

বৃস্তান্ত বলিলেন । উভয়ের হৃদয় আশা ও আনন্দে উদ্বেলিত 

হইতে লাগিল। 

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র এক বৃদ্ধা তাপসী আসিয়া নন্দ- 

ভবনে দেখা দিলেন এবং নন্দ মহারাজকে বলিয়। গেলেন, “আমি 

দৈবজ্ঞ। তপস্থিনী ; দৈবকুপায় জানিলাম, অচিরে আপনার 

একটি সর্ববস্থুলক্ষণ পুভ্র হইবে ; ইহা বলিবার-জন্ই আসিয়া- 
ছিলাম ।” বাস্তবিক উহার কিছুদিন পর হইতেই নন্দরাণীর 

গর্ভলক্ষণসকল দৃষ্ট হইতে লাগিল । 
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জন্ম 

বর্ধাকাল- ভাদ্র মাস; কষ্ণা অষ্টমী তিথি । শুভক্ষণে 

শুভলগ্নে রাত্রি দিপ্রহরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতৃভূজি মুদ্তিতে কংস- 

কারাগারে দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাহার চারি 
হস্তে শঙ্গ গদা পন্ম ও চক্র। সর্ববাঙ্গে বিবিধ মণিমুক্তাময় 
দিব্যালঙ্কার শোভা পাইতেছে । তাহার অঙ্গের স্িগ্ষোজ্্বল 

নীলকান্তি ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকেও শ্রান করিতেছে । বক্ষ£ 
স্থলে ্বৎসলাুন ও পদ্দতলে ধ্বজবজানুশাদি চিহ্ৃসকল 

বিছ্বমান রত্ির্বাচে । সর্ববতোভাবে ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত এই 
অপুর্ব বালক-মুগ্তি দর্শন করিয়া বন্দে ও দেবকীর হৃদয় 
যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইতে লাগিল । তাহারা 

উভয়ে নানা স্তবস্তরতি দ্বারা ভগবানের পূজা করিলেন । শ্রীকু্ 

পিতামাতার মনোভাব অবগত হইয়া আপনার চতুভূ'জ 
মুর্তি সংবরণপুর্ববক দ্বিভুজ নরবালকরূপে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন । বস্থদেব ও দেবকী বাৎসলাপ্রভাবে আনন্দে আত্ম- 

হার! হইলেন, কিন্তু ছুবৃন্ত কংসের কথা মনে উদিত হওয়া মাত্র 

তাহাদের হৃদয় ভয়ে ডুরু দুরু কাপিতে লাগিল। কারণ এই 

বালক দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান, ইহার উপরেই কংসের 

যত আক্রোশ। কংস জানিতে পাঁরিলে 'এই ক্ষণেই আসিয়। 

শিশুটিকে বিনাশ করিবে । এখন উপায় কি? বন্থদেব এইরূপ 
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শিশুরাপী শ্ীরুষ্খ বলিলেন, 



জন্ম ৯ 

“পিতঃ, আপনি আমাকে গোকুলে নন্দালয়ে শ্রীমতী যশোদার 
ক্রোড়ে স্থাপনপুর্ববক তাহার গর্ভে যে আমার মায়া কন্যারূপে 
জন্মিয়াছেন, সেই সগ্ভোজাত কন্যাটিকে আনিয়া! এস্থানে রক্ষা 
করুন।” ইহা! বলিয়াই কৃষ্ণ সন্ভোজাত শিশুটির মতই 
হইলেন । ্ 

বস্থদেব পুক্রটিকে বুকে করিয়া কারাগার হইতে যাত্রা 
করিলেন। কুষ্ণের মায়াপ্রভাবে তখন মথুরায় সমস্ত জনপ্রাণী 
মৃতের ম্যায় অচেতন । কারাগারের দ্বার আপনা হইতেই খুলিয়া 

গেল। বন্থদেব অনায়াসে রাজপথে বাহির হইয়। ভ্রুতগমনে 

যমুনাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; 

অবিরাম বুষটি পড়িতেছে ; চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকিয়াছে ; 
ক্রোড়স্ফিত কষ্ণবর্ণ শিশুটিকেও তিনি দেখিতে পাইতেছেন না । 

ওপারে যাইতে হইবে । কিন্তু ভরাপুরা বর্ষীয় যমুনার জল কুল 

ছাপাইয়! উঠিয়াছে । ঢুর্যোগনিবন্ধন কালিন্দীর কাল জলপ্রবাহ 

সফেন-উত্তাল-তরঙ্গমাল! বিস্তার করিয়া ভীষণ গর্জন 

করিতেছে ; মনে হইতেছে যেন সহত্র সহজ্র কালনাগিনী মহা- 

রোষে ফণা বিস্তার করিয়া বারংবার উঠিতেছে ও পড়িতেছে । 

এ দুর্যোগে বস্থুদেব কেমন করিয়া পার হইবেন ! 

বস্থদেবের আর ভাবিবার সময় নাই। তিনি শ্রীহরি 

মধুসূদন স্মরণ করিয়া যমুনার জলে পা! বাড়াইলেন কিন্তু ্রীমধু- 
সুদন যে তাহার বক্ষেই বিরাজ করিতেছেন, বস্থদেব বাৎসলা 

বশতঃ তাহ। জানিয়াও জানিতে পারিলেন না। আশ্চর্যের 
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বিষয়, তাহার গমনপথে যমুনার জল জানুপরিমিত হইল ! 
বস্তদেব অনায়াসে হাটিয়া পার হইলেন। আর একটি আশ্চর্য 
ঘটনা ঘটিল; তখন যদিও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেডিল 

তথাপি বস্থদেব ও তাহার ক্রোড়স্থিত শিশুর অঙ্গে এক বিন্দু 

বৃঙিও পড়িল না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্টিধারা হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য ক্রয়ং অনন্তদেব বস্্রদেবের মস্তকোপরি ছত্রাকারে 

সহজ ফণা বিস্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন । 

বন্তদেব অবলীলাক্রমে যাইয়া নন্দব্রজে উপনীত হইলেন । 

শীকৃষ্ণ যখন মখুরাতে জন্মগ্রহণ করেন ঠিক সেই সময়ে তিনি 

স্গীয় যোগমায়ার সহিত গোকুলে যশোদার কোলেও আবিভতি 

হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত তীহার আবি- 

ভাব গোকুলে কেহই জানিতে পারে না । বস্থদেব নন্দালয়ে 

প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ; 
যশোদার পার্খে একটি সগ্ভোজাত কন্যা রহিয়াছে । স্বীয় 

শিশুটিকে যশোদার অঙ্কে স্থাপনপূর্ববক হার কন্যাটিকে লইয়া 

বন্ুদেব প্রস্থান করিলেন, এবং গৃহে ফিরিয়া উহাকে দেবকীর 
শষায় শোয়াইয়া রাখিলেন। অমনি বস্রদেবের চরণদ্বয় পূর্ববব 

শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কারাগারের দ্বার আপনা হইতেই রুদ্ধ হইল । 
দেবকীর ক্রোড়ে বালিক! ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেবকী 

কন্যাটিকে যতই শান্ত করিতে লাগিলেন, কন্যাটি ততই অধিক 

কাদিতে লাগখিল। ক্রমে কারারক্ষকগণ সকলেই জাগিল 

এবং দেবকীগ্রহে নবজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া অমনি 
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ছুটিয়া গিয়া কংসমহারাজকে সে সংবাদ জানাইল। ংস' 

ভয়ে ভয়ে দেবকীর সন্ভান প্রসবের অপেক্ষা করিতেছিলেন ; 

সন্তান জন্মিয়াছে শুনিয়া ভীহার হৃদয় কীপিয়া উঠিল। “এবারে 

আমার কাল আসিয়াছে,” এরূপ মনে করিয়া কংসের দেহ মন 

এলাইয়া৷ পড়িল; দুর্বল মুতব শরীরটি তুলিয়া বসিবার 

শক্তিও যেন তাহা হইতে অন্তহিতি হইয়াছে! কংস বনু 

চেষ্টীয় উঠিয়া বসিলেন এবং মনে মনে এই বুদ্ধি স্ঘির করিলেন 
যে, “এই কালরূপী শিশুকে বাড়িতে দিলেই আশঙ্কার কথা | 

এক্ষণে শিয়া যদি উহাকে বধ করিয়া ফেলি তবেই ত আপদ 

চুকিয়া যায়। আমি কি মুট় যে, উভ্তাহইতে ভয় পাইতেছি । 

একটি নবজাত শিশুকে অঙ্গ্লি দ্বারা পিষিয়৷ মারিতেই বা 

আমার হ্যায় বীরের কতক্ষণ লাগে ?” 

কংস আর এক তিল বিলম্ব না করিয়া সহসা উঠিয়। 

দাড়াইলেন। এবং সাহসে বুক বাধিয়। দ্রুতগতিতে কারাগারের 

দিকে চলিলেন। কিন্তু এই সাহসের মধ্যেও যেন ভূতের ভয়ের 
মত একটা ভয়ের অন্ধকার তাঁহার বুকের ভিতর রহিয়া গেল। 

তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়াই দেবকীর ক্রোড় হইতে 

কন্যাটাকে বলপুর্ববক কাড়িয়া লইয়া সবলে সম্মুখস্থ 
শিলাখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু এ কি হুইল! 

কন্যাটী শিলা'পরে পতিত ন৷ হইয়া, উদ্ধে উঠিয়া অপুর্ব জ্যোতি- 

ন্ময়ী দেবীমুণ্তিতে আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

তাহার অষ্ট ভুজ; অষ্টভুজে ঠুনু, শুল, বাণ, চন্ম, খড়গ, 
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শঙ্খ, চক্র ও গদা এই সকল আয়ুধ শোভ! পাইতেছে। 

দেবীর সর্ববাঙ্গ দিবামালা, দিবা বসন, চন্দন ও বিবিধ রত্বালঙ্কারে 

স্থশোভিত। কংস বিমুটের ন্যায় সেই মূর্তির পানে উদ্ধ 
দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেবী কংসকে সন্বোধন করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, রে ছুষ্ট অস্তুর, আমাকে বধ করিতে 
পারিলেই বা তোর কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হইত? নিশ্চয় জানিও 

“তোমাকে বধিবে যে, 

গোকুলে বাড়িছে সে।” 

এই বলিয়া দেবী অস্টভূজা অন্তহিতা হইলেন । 
ংস অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভগিনী দেবকীর সমীপে 

গমন করিলেন । “দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তীহার 

বিনাশের কারণ হইবে” এই দৈব বাণী মিথা হইল ভাবিয়! 

ংস নিশ্চিন্তমনে বন্তদেব ও দেবকীকে মুক্তি প্রদান করিলেন 
এবং অনর্থক তীহাদিগের ছয়টি সন্তান বিনষ্ট করিয়াছেন 

বলিয়া অন্ুতাপের সহিত শাহাদের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থন। 

করিলেন। বন্থদেব কারামুক্ত হইয়া দেবকীর সহিত স্বগৃহে 

প্রতাগত হইলেন । 

ংসের দুর্বব,দ্ধি 

সে রাত্রিতে কংসের নিদ্রা হইল না। তিনি প্রভাত 

হইবামাত্র মন্ত্রিগণকে ডাকাইর়া আমুল সকল বৃত্তান্ত তাহাদের 
নিকট বলিলেন। দুষ্ট মুন্ত্রগগ সকলেই একবাক্যে বলিল, 
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“মহারাজ ! সেই ছুষ্ট বিষণ নিশ্চয়ই কোনও স্থানে জন্মিয়াছে ; 
তাহাকে বধ করিতে ন! পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই । অতএব 

কি মথুরায় কি অন্যত্র সমস্ত মথুরামগ্ডলে দশ বসরের অনতি- 

বয়স্ক বালকদিগকে হতা। করাই এক্ষণে আমাদিগের প্রধান 

কাধ্য। দেবতারা আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। 

দেবতাদিগের মূল বিষণ; বিষুণ যেখানে ধন্দ্ সেখানে, অথবা 

ধন্ম যেখানে বিষুণ (খানে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। ধর্মের 
মূল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্তা। এবং দক্ষিণা সমেত যজ্ঞ । অতএব 

বেদবাদী, তপস্বী, যন্ভ্রশীল ব্রাহ্মণ ও গাভীসকল বধ করা 

যাউক, তাহাই বিষুণবধের প্রকৃষ্ট উপায় ।” 
এ সকল উপদেশ বাক্য কংসের নিকট বড়ই যুক্তিযুক্ত 

ও উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইল । অস্থুর-সংসর্গে কংসের 

অস্থর-বৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিল। সমস্ত মথুরামগুলে 
গো-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ ও অবাধ শিশুবধের আোত চলিতে লাগিল। 

নন্দনন্দন 

পুর্বেবই বলা হইয়াছে যে, নন্দরাণী কন্যা প্রসব করিয়াই 

কৃষ্ণের মায়ায় নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। পুক্র কি কন্যা! জন্মিয়াছে 

তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। শেষ রাত্রে বালকের 

ক্রন্দনধ্বনিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সূতিকাগৃহের ধাত্রীগণও 
সকলেই জাগিলেন। যশোদা বালকের অপূর্ব শ্রী দর্শন 
করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, বাৎসলো তাঁহার হৃদয় পূর্ণ 
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ও দেহ-মন পুলকিত হইল, তিনি শিশুটিকে কোলে করিয়া 
তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, আর চক্ষে পলক 
নাই! মরি, মরি, কি রূপ! নবজলধরের ন্যায় ইহার অঙ্গের 

আভা । না না, বুঝি ইন্দ্রনীলমণির নীলজ্যোতি বালকের 

অঙ্গে বিভাসিত ; না, না, তাহা৷ ত নহে, বিধাতা বুঝিব। নীলোত- 

পলদলের স্সিগ্ধ কোমল শ্য।মল রাগে ইহার অঙ্গরাগ করিয়াছেন । 

শিশুর চারুনয়নদ্বয় দুষ্টি কমলদলের ন্যায় আকর্ণবিস্তৃত ; 

মনোহর অধর বিম্বকল জিনিয়া শোভা পাইতেছে ; করতল 

দেখিয়া রক্তোত্পল বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে ; দ্র'টি স্থলকমল 

যেন পদতলে পড়িয়া লুটাইতেছে ! বালকের রূপের তুলনা 

হয় না, এঁরূপের তুলনার স্থল একমাত্র এ রূপ । উহার__ 

“প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা । 

কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥” 

ধাত্রীগণ শিশুর অপরূপ রূপলাবণা দর্শনে উল্লাসে মাতিয়া 

আনন্দকোলাহল করিতৈ লাগিলেন। তাহাতে নন্দমমহারাজের 

নিদ্রাঙ্গ হইল। তিনি ব্রস্তব্যস্তে সুতিকাগৃহের দ্বারে 
আসিয়া চাহিয়া দেখেন যে, নিম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও 

নীলকমলদলের ন্যায় কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট সুকুমার কুমার 
যশোদার কোল উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে । নন্দের 

প্রাণে আনন্দসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। পুভ্রমুখ দর্শন করিয়া 
নন্দমমহারাজ আনন্দে আত্মহার! হইলেন । 

রোহিণীদেবীও সৃতিকাগুে আসিয়া বিস্মরের সহিত 
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বালকের আপাদমস্তক অনিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে 

লাগিলেন ; যতই দেখেন ততই আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়, বুঝি 

বা কোটীনেত্রে দর্শন করিলেও দর্শনের সাধ মিটে না । 

নন্দোৎসব 

প্রভাত হইল । গোকুলের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে 

নন্দতবনে আসিতে লগিলেন। নন্দমহারজকে ব্রজমগ্ডলে 

সকলেই মান্য করেন, ভক্তি করেন ও প্রাণ হইতে প্পিয়তর 

তান করেন। তাই এই আনন্দের সমাচার পাইয়া সকলেই 

কুমার দেখিতে আমিলেন। ব্রজকামিনীগণ আনন্দে দিশাহারা 

হইয়া আপনাপন সন্তান ফেলিয়া যশোদানন্দনকে দেখিবার জন্য 

বিগলিতকেশে বিচলিতবেশে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। 

বালক বালিকাগণ, কেহবা ছোট ভগ্মীটিকে কেত বা শিশু ভাই- 

টিকে কোলে লইয়া, চলিতে পারিতেছে না তগাপি কি যেন এক 

উৎসাহে, ইপাইতে হাপাইতে আসিয়া নন্দের মন্দিরে উপস্থিত 

হইল। নন্দমমভলে আনন্দের হুলাহুলি পড়িয়া গেল। 

বালকের রূপের মধো এমনই একটা মোহিনীশক্ভি, এমনই 

একটা আকষণী শক্তি রহিয়াছে যে, তাহাকে দর্শন করিয়৷ ব্রজের 

নর-নারী সকলেই যুগ্ধনেত্রে তত্প্রতি চাহিয়া! রহিলেন। বালকের 

যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে সেই অঙ্গেই উহা আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় । 

সেই কুষ্ণবর্ণ শিশুটি স্বীয় অঙ্গকানস্তি দ্বারা এমনই আনন্দবিস্তার 

করিলেন যে, উপস্থিত গোপ-গোপীবৃন্দ উল্লাসভরে নৃতা 
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লাগিলেন । তাহারা ভীড়ে ভীড়ে দধি, দুগ্ধ, ঘোল ও 

হরিদ্রার আনিয়! অঙ্গনে ঢালিয়! এবং একে অন্যের গাত্রে 

নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ত্রীক 

দেবগণও নরনারীর বেশে ব্রজে আসিয়। কৃষ্ণদর্শনে আপনা- 

দিগকে কুতার্থ মনে করিলেন । ভক্তকৰি গাহিয়াছেন-_ 

“স্বর্গে ভুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ । 

হরি হরি ভরি ধ্বনি ভরিল ভূবন ॥ 

ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র। 

গোকুলে গোয়াল! নাঁচে পাইয়া গোবিন্দ ॥ 

নন্দের মন্দিরে গোয়াল! আইল ধাইয়। 

হাতে লাঠি কাঁধে ভার নাচে থৈয়! থৈয়া ॥ 

দধি তগ্ধ ঘ্ত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়! । 

নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ গায়! ॥ 

আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল। 

এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়! রিল ॥, 

নন্দ মহারাজের আনন্দের ইয়ন্তা কে করিবে? তিনি 

আজ মনের আনন্দে তাহার ভাগার খুলিয়া দিয়াছেন । নন্দ 

বারংবার ছুঁটিয়া গৃভমধ্ো প্রবেশ করিতেছেন এবং আপনার 
সম্মুখে যাহা পাইতেছেন তাহাই লইয়। বাহিরে আসিয়৷ ভাট, 
ব্রাহ্ধণ ও দরিদ্রগণকে ছুই হাতে বিলাইয়া দিতেছেন । সমস্ত 

দিয়াও তৃপ্তি নাই। আর কি আছে, আর কি দিবেন, এই 

ভাবেই তিনি বাস্ত হইয়া বার বার ঘর-বাহির করিতেছেন ! 



নন্দের মথুরাগমন ১৭ 

ভাগ্যবতী যমুনার কুলে ভাগ্যবতী যশোদার কোলে কষ্চন্দ্ 
উদ্দিত হইয়া আজি জগতের সর্বববিধ অমঙ্গল ও নিরানন্দ- 

অন্ধকার দূর করিলেন। বস্থমতীর ভাগা স্বপ্রসন্ন হইল, স্থাবর- 

জঙ্গম স্থমঙ্গলময় আনন্দমর্তি ধারণ করিল । 

নন্দের মথুরাগমন 

ইতিমধো কংসমহারাজের প্রাপা বাধষিক কর দিবার সময় 
নিকটবন্তী হইল। নন্দ অন্যান্য গোপদিগের উপর গোকুল- 
রক্ষার ভার দিয়া গোশকটারোহণে মথুরায় গমন করিলেন । 
মথুরায় পৌছিয়াই তিনি সর্বাগ্রে কংসভবনে গমনপুর্ববক তাহার 
প্রাপা কর প্রদান করিলেন এবং তৎপর বিশ্রীম-বাটীতে ফিরিয়া 
স্নানাহার সমাপন করিলেন। নন্দের আগমন-সংবাদ শুনিয়া 
বস্ুদেব তাহার সহিত দেখ! করিতে আসিলেন। বহুদিনের পর 

উভয়ে উভয়কে দেখিয়৷ পরম স্থখী হইলেন। 

বস্থদেব নন্দকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি 

অধিক বয়স পরধান্ত অপুক্রক ছিলে, এক্ষণে যে একটি পুক্র লাভ 
করিয়া ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি ; বড়ই সৌভাগোর 
কথা । বালকটি ও তাভার প্রসূতি ভাল আছেন ত? এক্ষণে তুমি 

যে গোকুলে বাস করিতেষ্ড তাহার মঙ্গল ত? তথায় ত কোনও 

রোগের পগ্রাছুর্ভাব নাই ? সেখানে গবাদি পশুসকলের কুশল ত? 

আর জল, তৃণলতা৷ ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়? ভ্রাতঃ! 
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তাহারা ভাল আছে ত ? তাহাদিগকে তোমাদের কাছে রাখিয়া 

আমি নিশ্চিন্ত আছি, জানিবে 1” 

নন্দ বস্থদেবের সকল প্রশ্নের উত্তর দিরা বলিলেন, “ভ্রাতঃ ! 

ক্রমে তোমার ছয়টি পুক্র কংসকর্তক নিহত হইয়াছে শুনিরা 

মন্্ীহত হইয়াছি। অবশেষে একটি কন্যা জন্মিল, সেটিও 

স্ৰর্গে গমন করিল । সকলই অনুষ্টাধীন।” বস্তরদেব বলিলেন, 

“সত্যই বলিয়াছ, অদৃষ্$ই সর্বত্র বলবান্। যাহা হউক, তোমার 

রাজত্ব দেওয়া হইয়াছে, আমার সহিতও সাক্ষাণড হইল ; এখন 

আর তোমার এখানে বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না। আমি 

তোমার অনুপস্থিতিবশতঃ গোকুলে নানা উত্পাতের আশঙ্কা 

করিতেছি । অতএব তুমি শীঘ্র ব্রজে গমন কর ।” 
অতঃপর নন্দ বনস্তরদেবের নিকট বিদায় গ্রহণপুর্ববক মধুর! 

হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি ভাবিতে 

লাগিলেন, “বস্থুদেৰ মহা তাপস, খধিতুলা লোক; তিনি কি 

একটা কিছু না বুঝিয়াই গোকুলে উৎপাত-সম্ভাবনার ' কথা 

বলিয়াছেন ? শুনিলাম, বালঘাতিনী পুতনা কংসকর্তক প্রেরিত 

হইয়া পুর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি সর্বস্ানে শিশুহতা। করিয়া 

বেড়াইতেছে । কি জানি সেই রাক্ষপী গোকুলে গিয়া কোনও 

অনর্থ ঘটাইল না কি তাহাই বা কে জানে? নারায়ণ রক্ষাকর্তা, 

তাহার যেমন ইচ্ছ! তাহাই হইবে ।৮ নন্দ পথে পথে এইরূপ 

ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন । 
০ 
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পুতনাবধ 

এদকে পুতনা সত্য সত্যই এ দিবস গোকুলে আসিয়া 

উপস্থিত ভইল। রাক্ষসীরা নান! মায়া জানে এবং ইচ্ছামত 
নানা রূপ ধারণ করিতে পারে। পুতনা একটি পরম সুন্দরী 
রমণীমুর্তি ধরিয়া নন্দভবনের দিকে যাইতে লাগিল। এমন 
নিখুত সুন্দরী বুঝি বা নরলোকে হয় না। তাহার অপূর্বব 

রূপলাবণা, মনোহর বেশভৃষা, হাস-বিলাসযুক্ত মধুর কটাক্ষ ও 

ধীরললিত গমনভঙ্গী দেখিয়া গোপগণ মুগ্ধ হইয়াছিল, অতএব 
তাহা ভইতে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা কাভারও প্রাণে উদিত 

হয় নাই। সে নিঃশঙ্কচিত্তে নন্দলয়ে প্রবেশপুর্ববক, যে গৃহে 
শ্রীরুঞ্ণ শায়িত ছিলেন তথায় গমন করিল । যশোদা ও রোহিণী 
সেই ঘরেই বসিয়! দুইজনে কুষ্খবিষয়ে কথাবার্তী বলিতেছিলেন । 

পৃতনা যে ছুষ্ট অভিপ্রায়ে আসিতেছে নন্দনন্দন তাহা জানিতে 
পারিলেন। কেনই বা জানিতে পারিবেন না। তিনি সর্বব- 

শক্তিমান্ সর্ববান্তধামী ভগবান, কেবল লীলা করিবার জন্যই 

যশোদার ঘরে নিতান্ত নিঃসহায় শিশুটি হইয়। শুইয়! রহিয়াছেন | 

কু মায়াবিনী পুৃতনাকে স্বীয় মায়াদারা মুগ্ধ করিবার জন্য যেন 

নিদ্রিত আছেন এইভাবে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। 

পুতনা গৃহমধো প্রবেশ করিয়াই কৃষ্ণের নিকটে গিয়। 

তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। যশোদা ও রোহিণী উহা 

দেখিয়া কোনই আশঙ্কা করিলেন না, বরং সুন্দরী পুতনা 
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অপরিচিত হইলেও তাভাদিগের তনয়কে যে সেন্সেহভরে কোলে 

তুলিরা লইল ইহা দেখিয়া উভয়ে আনন্দিত হইলেন এবং 

মুগ্ধার হ্যায় সেই রূপবতীর পানে চাহিয়া রভিলেন। কুফ্ণ ত 

মনে মনে ভাসিতেডেন। ক্ুষ্কে কোলে তুলিয়াই রাক্ষসী 

পুতন| অমনি তীব্রহলাহলবিলেপিত স্তন তাভার মুখে দিল। 

কুষণ স্তন্য পান করিবার ছলে রাক্ষপীর সমস্ত জীবনী-শক্তি 

শোষণ করিতে লাগিলেন । পুতনা যন্ত্রণায় অস্থির ভইয়। “যণেন্ট 

হয়েছে, আর নয়, ছাড় ছাড়, প্রাণ গেল?” এইরূপ বলিয়া : 

চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়। বাভিরে আসিল । কিন্তু এ 

কাল ছেলেটি যে ছাড়িবর পার নয়। পুতন। ভীষণ আন্নাদ 

করিতে করিতে স্রীয় রাক্ষসীমূত্তি ধারণপূর্ববক গোষ্ঠমধ্ে 

পতিত হইল, তাহাতে ব্রজমণ্ডল কীপিয়া উঠিল। গোপ- 

গোপীগণ ছুটিয়৷ আসিয়া দেখেন যে, বিকটমু্তি রাক্ষসী পর্ববত- 
প্রমাণ দেহ বিস্তার করিয়া মুতাবস্থায় পড়িয়। রতিয়াছে এবং ক্ষুদ্র 

শিশু যেমন নির্ভয়ে মায়ের কোলে খাকিরা মভান্ুখে ক্ষু্র ক্ষুদ্র 

তস্তপদ সঞ্চালনপুর্ববক ক্রীড়া করে, কুষ্ণও তদ্রুপ উভার বক্ষঃস্থলে 

নিরে ক্রীড়া করিতেছেন । দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন ! 

যশোদা বাস্ততাসহকারে পুজ্রকে কোলে লইয়৷ বারংবার 

তাহার মুখচুন্বন করিতে লাগিলেন। রোহিণীদেবী আসিয়। 

যশোদার কোল হইতে কুষ্ণকে নিজের কোলে লইতে হাত 

বাড়াইলেন, ক্ুঞ্ণ ঝাঁপ দিয়া তাহার কোলে গেলেন। অতঃপর 

তাহারা শিশুকে লইয়া! গুহে ফিরিয়া আসিলেন এবং সকলেই 







পুতনাবধ ২১ 

বুঝিলেন যে ইহা অপদেবতার কাজ । এজন্য গোপিকাগণ মিলিয়া 

প্রচলিত নিয়মান্ুসারে বালকের রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন । 

প্রথমে তাহার আপাদমস্তক গোপুচ্ছদ্বারা ঝাড়িলেন, তৎপর 

গোমুত্র, গোমর ও ছুগ্ধ দ্বারা তাভার অভিষেক করিলেন, পরে 

দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ দেবতার নাম লিখিয়া রক্ষাবিধান করিলেন । 

এইরূপে গোপীগণকর্তক কুষ্ধের রক্ষ।বিধানকাধ্য সম্পন্ন হইলে 

মাত! স্বীয় তনয়কে স্তন পান করাইর়! শয্যায় শরন করাইলেন । 

ইতিমধ্যে নন্দ মথুরাহইতে প্রত্যাগত হইয়া পৃতনার বিশাল 

সুতদেহদর্শনে আশ্চধ্যান্বিত হইলেন এবং বস্ুদেবের বাক্য সত্য 
হইল দেখিয়া তাহাকে সিদ্ধ মহ।পুরুষ জ্ঞান করিতে লাগিলেন । 

অতঃপর গোপগণ পুতনার দেহ কুগঠারছ।রা খণ্ড খণ্ড করিয়া 

দূরে লইয়! গিয়া কাণ্ঠিদ্ধারা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। দাহ করিবার 
কালে এ দেহ ভইতে ম। সদগন্গযুক্ত ধুম উদিত হইতে লাগিল, 
কারণ শ্রীকুষ্ণ স্তন পান করায় উহার দেহ সগ্ভঃ পবিত্র ভইয়া- 

ছিল। শ্রীরুষ্ণের কুপায় পুতনা গোলকধামবাসিনী হইয়া তাহার 
ধাত্রীগণ মধো গাগা হইলেন 

সদ শসপপাপাশাশাশীটি পপি শশী সপ ৬ 

বাসদের ভ্তমু খ বলিয়াছেন £- - 

অঙ্চো বকীয়ং স্তনকাঁলকুটং জিঘাংসয়! পায়য়দপাসাধবী | 

লেভে গতিৎ ধাত্রাচিতাং ততোহন্তৎ কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ 

আভা! যে রাক্ষসী পুতনা ভিংসাপুর্বক আপনার স্তনে তীব্র ভলাহল 

বিলেপিত করিয়া! তাহা শ্রীকুষ্জকে পান করাইয়াছিল, কৃষ্ণের কৃপায় 

সেও ধাত্রীগতি প্রাপ্ত হইল! এমন দয়াল ঠাকুরের শরণাপন্ন না হইয়া 
আর কাহার শরণ লইব ? 



২২, বালক শ্রীকৃষ্ণ 

শকটভগ্জন 

যশোদানন্দন দ্রিনে দ্রিনে শশিকলার ন্যার বছ্ধিত হইয়া! তি. 

মাস বয়সে উপনীত হইলেন । কৃষ্ণ একেইত রূপের সাগর, 

তাহাতে আবার ষত দিন যাইতেছে ততই তীহার শ্রী, সৌন্দধা 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে | ব্রজাঙ্গনাগণ দিনে দশ বার আসিয়া 

তাহাকে দেখিয়া যাইতেছেন, স্পেহভরে স্পর্শ করিতেছেন, কোলে 

করিতেছ্ছেন। তাহারা বালককে মাথায় রাখিবেন কি বুকে 

রাখিবেন, কি নয়নের মণি করিয়া রাখিবেন, স্তির করিতে 

পারিতেছেন না । যশোদার বালকটির এমনই আকষণ ! 

কৃষ্ণের তিন মাস বয়সে পদার্পণ করা৷ উপলক্ষে নন্দমহারাজ 

তাহার কল্যাণে মহাসমারোহে শান্তিস্তায়নাদির আয়োজন 

করিলেন। দেখিতে দেখিতে উত্সবের দিন সম।গত হইল, 

নন্দের মন্দিরে মঙ্গল-শঙ্ঞ বাজিয়া উঠিল, বিবিধ বাস্-গীত- 

কোলাহলে দশ দিক্ পুর্ণ হইল। ব্রজের গোপীগণ বিচিত্র বসন- 

ভূষণে সুসজ্জিত হইয়। দলে দলে নন্দগৃতে আসিতে লাগিলেন । 
তাহার! সকলে অ।সিলে মা যশোদ। তাহাদিগকে লইয়া উত্সবের 

যাবতীয় মাঙ্গলিক কাধ্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর পুন্রের 
স্স্ত্যয়নও স্বানাদি কাধ্য সমাধা হইলে পুজ্রকে নিদ্রাক।তর দেখিয়া 
তিনি তাহাকে একটি শকটের নিন্ভাগে লম্বিত দোলায় ধীরে 

ধীরে শয়ন করাইলেন এবং তথা হইতে আসিয়া উত্সবের আর 

আর কাধা করিতে লাগিলেন । 



শকটভঞ্জন ২৪ 

প্রথমে ব্রাঙ্গণভোজন, তৎপর নিমন্ত্রিত গোপগণের আহারাদি 

সম্পন্ন হইল । অবশেষে ব্রজস্থন্দরীগণ আহারে বসিলেন। স্বয়ং 

নন্দরাণী ও রোহিণীদেবী তীহাদের পরিবেশন করিতে লাগিলেন । 

রমণীগণ আহার করিতে করিতে পরস্পর বিবিধ কৌতুকসম্তাষণে 
ও হাস্তপরিহাসে নন্দগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। 

সকলেই উৎসবে উন্মন্ত। এই স্থযোগে কংস-প্রেরিত এক 

অস্থর কুষ্ণের সংহারের নিমিন্ত অদৃশ্যকায় হইয়। নন্দালয়ে প্রবেশ 

করিল এবং যে শকটের নিন্দভাগে নন্দনন্দন শায়িত ছিলেন 

তদ্ুপরি সুন্সমদেহে লুক্কায়িত থাকিয়া স্বীয় ভারে শকটখানা 
মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া বালককে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল । কুঞ্ণ সহসা নিব্রোখিত হইয়া রোদন করিতে 

লাগিলেন কিন্তু এই উতসবকোলাহলের মধো তাহার ক্রন্দন- 

ধ্বনি কেহই শুনিল না। তিনি রোদন করিতে করিতে হঠাৎ 

একবার চরণদ্বয় উদ্ধীদকে সঞ্চালিত করিলেন । তীহার সেই 

ক্ষুদ্র কোমল চরণের আঘাতেই শকটখানা উলটিয়া পড়িয়া 

ভাঙ্গিরা গেল এবং নিকটে দধি, ছুগ্ধ, ক্ষীর ও নবনীতে পুর্ণ 

যে সকল পাত্র ছিল তৎসমুদয়ও ভগ্ন হইয়া গেল। শকট 

ভগ্ন হওয়াতে শকটাশ্রিত সেই সুক্গমশরীরধারী অস্থরও সেই 
সঙ্গেই নিধনপ্রাপ্ত হইল । 

ইতিমধ্যে যশোদ! বালকের নিকটে আসিয়া দেখেন যে, 

বালক রোদন করিতেছে, আর শকটখান! বিপর্যস্ত হহয়া 

পড়িয়া রহিয়াছে । তিনি কৃষককে কোলে তুলিয়া লইয়া 



৪৪ বালক শ্রীরু্চ 

তাহার মুখে স্তন দিলেন, কৃষ্ণ শান্ত হইলেন । শকটভঙ্জনের 

কথা শুনিয়া অমনি বাড়ীশ্ুদ্ধ লোক আসিয়া সেই স্থানে 

ঝুঁকিয়া পড়িল এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময় 

প্রকাশ করিতে লাগিল । বালকেরা বলিল, “আমর! চক্ষে 

দেখিয়াছি, শিশুর পদাঘাতেই শকটখানা উলটিয়া পড়িয়াছে।” 
কিন্তু তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে কে? এই ক্ষুদ্র বালকের 

পদাঘাতে একটা শকট উলটিয়া পড়িল, এমন অসম্ভব কথ৷ 

পাগল ভিন্ন কে বিশ্বীস করিবে ৭ কারণ সকলেই কৃষ্ণমায়ায় 

মুগ্ধ । কৃষ্ণ আপনাকে প্রকাশ করিরাও প্রকাশ করিতেছেন না, 

ধর! দিয়।ও ধরা দিতেছেন না। 

নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ ও বশোদা, রোহিণী প্রভৃতি 

পুরক্ত্রীগণ, এই ঘটনা নিশ্চয়ই কোনও গ্রহবৈগুণো ঘটিয়াছে, 
এমত বিবেচনা করিয়া ব্রা্গণদিগকে পুজা, অচ্চনা ও দান 

প্রভৃতি দ্বারা তাহার প্রতিকার করিলেন । ব্রাঙ্গণগণ ভুরি 

দানগ্রহণে সন্থুষ্ট হইয়া সামান্যবালক-বোধে সেই সর্ববমঙ্গলদাতা 

শ্রীকৃষ্ণের স্বস্তিবাচনপূর্ববক নিজ নিজ গুনে ফিরিয়া গেলেন। 

নামকরণ 

্রীনন্দনন্দনের বয়স খন ছরমাস তখন যদুদিগের পুরোহিত 
মহাতপা গর্গ, বস্থুদেব কর্তক প্রেরিত হইয়া, নন্দালয়ে আগমন 

করিলেন । শ্রাহাকে দর্শন করিয়। নন্দের পরম আনন্দ জন্মিল। 

নন্দ মুনিবরকে গজ প্রামপূর্ববক, ব্সিবার আসন দিয়া 
51২ ট৩।১০১৮৭ 



নামকরণ ৫ 

করযোড়ে নিবেদন করিলেন, “ত্রন্গন, আপনার শুভ/গমনে আজি 

আমি কৃতার্থ হইলাম, আমর আলয় পবিত্র হইল। প্রো, 

আমাদের বালক দুইটি এক্ষণে নামকরণের বরসে উপনীত । 

আপনি যখন কুপা করিয়া অধমের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন 

তখন আমার প্রাণের একান্ত অভিলাষ যে, আপনার দ্বারাই 

বালকদ্বয়ের নামকরণকাধা সম্পন্ন হয়। গৃহে সমস্ত আয়োজন 

প্রস্তুত, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা 1৮ 

গর্গের ইচ্ছা যে গোপনে সংস্কার করেন। এজন্য তিনি 

বলিলেন, “গোপরাজ, আমি যদ্ুদিগের আচাধা বলিয়! সর্বত্র 

পরিচিত, আমি বদি তোমার পুজের সংস্ঈ(র করি তবে লোকে 

এই পুক্রকে দেবকীপুক্র জ্ঞান করিবে । তোমার সহিত যে 

বস্দেবের বিশেষ সখা আছে, তাহা ছুরাত্বা কংসের অবিদিত 

নহে। আর দেবকীর কন্যা দেবীমুর্তিতে প্রকাশিত ভইয়া 

কংসকে যে কথা বলির! অন্তর্িতা হয়েন, কংস তাহাই সর্বদা 

চিন্তা করিয়া থাকে এবং সেই জন্যই সম্প্রতি গোকুলে কংস- 

চরেরা বালক হতা! করিবার স্থযোগ খুঁজিয়৷ বেড়াইতেছে। 

আমার দ্বারা তোমার পুজ্রের নামকরণ হইলে সেই সূত্র ধরিয়া 
কংস নিশ্চয় মনে করিবে যে দেবকীনন্দন তোমারই গৃহে 
অবস্থান করিতেছেন, ইহা বিশেষ চিন্তার কথা |” নন্দ কহিলেন, 

“এই ব্রজপুর অতিগুপ্ত স্থান, আপাততঃ এখানে কংসের 
কোনও লোক নাই, আমার লোকেরাও আপনাকে দেখিতে 

পাইবে না। আমার এই গোশালার নিষ্জন প্রদেশে আপনি 



২৬, বালক শ্রীকৃষ্ণ 

কেবল স্বস্তিবাচনটি করিয়া! দুইটি বালকের দ্বিজাতিসংক্কার 
করিয়া দ্রিন।৮ 

মুনিবর তাহাতে সম্মত হইলেন। তাহার সম্মতি পাইয়া 

গোপরাজ নামকরণের উপযোগী দ্রব্যাদিসহ পুক্রদ্বয়কে লইয়া 
আমিবার আদেশ দিলেন। অনতিবিলন্ে বশোদ| ও রোহিণী আপন 

আপন পুজ্র ক্রোড়ে লইয়া গোশালায় উপস্থিত হইলেন। গর্গ 

যশোদার অন্কস্থিত কুষ্ণবর্ণ শিশুটিকে দেখিয়। বিস্ময়ের সভিত মনে 
মনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন, “অহো ! আমি কি দেখিতেছি ! 
এই বালকের সর্ববাঙ্গ ভগবল্লক্ষণে লক্ষিত। শাস্ত্রসমূহ যে 

পরমপুরুষকে ব্রহ্ম, পরমাত্সা ও শ্রীভগবান্ বলিয়৷ নির্দেশ 

করিয়াছেন, যিনি অনন্ত, দেশকালে ধাহার পরিচ্ছেদ নাই, 

সেই পুরুধোন্তমই শিশুরূপে নন্দজায়ার ক্রোড়ে অবস্থান করতঃ 

আমার সর্বেলক্দিয় ও দেহমন আনন্দিত করিতেছেন । উহাকে 

দর্শন করিয়া আমার ধৈর্য বিলুপ্ত, সর্বব শরীর রোমাঞ্চিত ও 

বুদ্ধি বিমোভিত হইতেছে । ইঁভার দর্শনে পদে পদে আমার 
আত্মবিস্মৃতি ঘটিতেছে । এখন কি করি? আমি যদি এখন 

ইহার চরণযুগল ধারণ করি তবে নিশ্চয়ই নন্দ আমাকে উন্মত্ত 
মনে করিবে, উহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেও চাপলা প্রকাশ 

করা হয়। যাহাহউক, অদ্ক আমার জন্ম সার্থক হইল, আমার 

বিদ্যা, কুল, তপস্তা, সকলই সফল হইল ।” 

অনন্তর মুনিবর কিঞ্চিও ধৈধ্য ধারণ করিয়া বালকদ্বয়ের 
নামকরণে প্রবুন্ত হইলেন এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানসকল 



নামকরণ &৭ 

সমাধা করিয়! নন্দমহারাজকে বলিলেন, “গোপরাজ, রোহিণীর 

এই পুক্রটি অতিশয় বলশালী হইবেন, এজন্য উহার একনাম 
বল এবং নিজ গুণে স্বহৃজ্জনের মনোরঞ্জন করিবেন বলিয়া 

ইহার অন্য নাম রাম রাখিলাম । আর কোনও কারণবশতঃ 

কালে যদ্ুগণের মধ্যে অনৈকা অগ্রীতি দর্শন করিলে ইনি 

তাহাদিগকে শিক্ষাদ্ধারা সম্যক কর্ণ করিবেন অর্থাৎ হল- 

কষণে যেমন বন্ধুর ভূমির সমতা সাধিত হয় তদ্রপ ইনি সকলের 
মনের একতা সাধন করিয়া দিবেন, এজন্য উহার আর এক 

নাম রাখা হইল সঙ্কষণ *%। অপর তোমার এই পুক্রটি প্রতি 

যুগেই শরীর ধারণ করেন। যুগে যুগে ইহার শুরু, রক্ত, পীত 

ও কুষ্ণবর্ণ হইয়। থাকে । এক্ষণে ইনি কুষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন 

অতএব উহার “ভ্রীরফ” এই নাম হইল। আর তোমার এই 

পুল এক সময় বস্ুদেবের তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এজন্য 

ইহাকে সকলে বাস্থদেবও বলিবে $1। এই বালককে সামান্য 

জ্ঞান করিও না, পরন্থু ইহাকে সাক্ষাৎ ন|রায়ণতুলা জানিয়া 

বিশেষ যত্তে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিও ।” 

* প্রকৃত প্রস্তাবে দেবকীর সপ্তম গর্ভ যোগমায়! কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া 

নন্দালয়স্থিতা রোহিণীদেবীর গর্ভে স্থাপিত হওয়াতেই রোহিণীনন্দনের 

নাম সঙ্কর্ষণ হর । এই রহস্য নন্দের নিকট গোপন রাখাই গর্গমুনির 

উদ্দেশ্ত ছিল। 

১ ইহাতে নন্দ মনে করিলেন যে তাহার পুভ্র বোধ হর জন্মান্তরে 

বস্থদেবের তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন। 



৮ বালক শরুঞ্ 

এই বলিয়া গর্গমুনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । নন্দ মুনি- 

বরের বাক্যে আনন্দিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন । নামকরণের কয়েক দিবস পরে অন্নপ্রাশন কাধাও 

সম্পন্ন হহয়! গেল 

কৃষ্ণবলরাম 

যতই দিন যাইতে লাগিল ততই বালকদ্য়ের শক্তি ও 

সৌন্দর্ধা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল । রামকুষ্ দুই ভাই এখন 
জানুদ্বর ও হস্তদ্বর়ে ভর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন । 

তাঁভারা ভামাগুড়ি দিয়া চলিতে চলিতে কটিবদ্ধ কাঞ্চির শিঞ্জনে 

চকিত হইয়া সহসা থামিয়া পশ্চাৎদিকে চাহিয়া গাকেন, কাহারও 

চক্ষে চক্ষু পড়িবামাত্র খল খল করিয়া হাসিয়া আবার দ্রুত 

চলিতে আরন্ত করেন । শতীভাদের সেই মনোহর হাস্য যাহাতে 

পরস্পর নিশ্িন্ন ওষ্ঠটাধরের মধা হইতে কয়েকটি অমল ধবল 

দ্শনের জ্যোতি বিকশিত হইতেছে, তাহাদের সেই আকর্ণ 

প্রসারিত কজ্জলশোভিত চারু নয়নদ্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টি, তাহাদের 

সেই নিরুপম লাবণাময় গোপালমুত্তি ও মধুর চঞ্চল গমনভঙ্গী, 
এ সমস্ত একত্র মিশিয়! নন্দের অঙ্গনে এক অনির্ববচনীয় মাধুধা- 

রসের বিস্তার করিতেছে এবং তৎ্প্রভাবে জনকজননী ও গোপ- 

গোপীগণের প্রাণ আনন্দে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। তীহারা 

স্নেহভরে 'গোপাল গোপাল” বলিয়া করতালি দিতেছেন, আর 

দুই ভাত আনন্দে আটখানা হইয়া দ্রুত হস্তপদসঞ্চালনে 



শা ভান ০৫০০০ পর টানার রাও আরজ ॥। দিল্লি 

সপ 

হ সরা নিদ্ল পি ধরা অং ॥ 





যশোদাতুলাল ২৯ 

ছুটিতেছেন | রামকুঞ্ কখন বা ন্ধ স্ব পদদ্বয় পুনঃ পুনঃ আকষণ- 

পূর্বক চরণভূষণ ও কটিভূষণ কিন্কিণীর মধুর নিকুণে উল্লসিত 

হইয়া ধাবিত হয়েন, আবার কখনও ব। অপরিচিত লোকদিগের 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারি পদ গিয়া, তাভাদিগের মুখের দিকে চাহিয়া 

যেন অপ্রতিভের ন্যায় হইয়। জননীদের নিকট ফিরিয়া আসেন । 

এইরূপে রামকুষ দুই ভাই নন্দের মঙ্গনে বিহার করিতে 

লাগিলেন এবং গোপগোপীগণের অন্তরে দিবানিশি স্ফ,রিত হইয়া 

সকলকে তদগতচিন করিয়া ভুলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তীহারা 

জানুঘধণ না৷ করিয়।ই কিছু কিছু চলিতে আরম্ভ করিলেন । 

বযশোদাছুলাল 

মা যশোদার কোলজোড়। ধন কুঞ্*ধন এখন এক বৎসর বয়স 

অতিক্রম করিয়াছেন । তাহার চাদমুখের পানে চাহিয়া, তীহাকে 

ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, উহাকে স্তন পান করাইয়া নন্দরাণী 

আনন্দে বিহবল ভইরা পড়েন। গোপাল যখন গুটি গুটি পা 

ফেলিয়। ক্ষুদ্র কোমল তস্ত দুখানি প্রসারিয়া জননীর বুকে ঝাঁপ 

দিয়! পড়েন, জননী তখন তাহাকে কোলে বসাইয়া আনন্দসাগরে 

ভাসিতে থাকেন, বাৎসলো স্তনদ্বয হইতে আপনি তুগ্ধধারা ক্ষরিত 

হয়; গোপাল মনের স্থখে বিভে।র হইয়া সেই অমুতধারা পান 

করেন এবং আনন্দে ডগ্রমগ হইয়া, ভাত পা নাচাইয়া, অঙ্গ 

দোলাইয়া, ও মধুর হাসি হাসিয়া জননীর আনন্দ বদ্দন করেন । 

তখন যে উভয়ের কি শোভ। হয় তাহা স্রুরমুনিগণেরও দর্শনীয় । 



৩০ বালক শ্ীরু্ণ 

এঁ দেখ, বাৎসল্যময়ীর বাৎসল্যরসে ঢল ঢল মুখমণ্ডল ক্রোড়- 

স্থিত নীলরতনে প্রতিফলিত ! আর সেই নীলমণির উজ্জ্রল নীল 

লাবণারাশি মুগশাবকনয়না জননীর নয়নে প্রতিবিন্বিত ! মরি 

মরি! নন্দরাণী খন গোপাল কোলে লইয়া! বসেন তখন মনে 

হয়, যেন শুদ্ধ বাৎসলা-রস-সরোবরে মনোহর কুঞ্ণকমলটি হেলিয়। 

দুলিয়! ক্রীড়া করিতেছে । 

এই সময়ে একদিন নন্দরাণী গোপালকে কোলে লইয়৷ লালন 

করিতেছিলেন, সহস! শিশুর ভার এত গুরু বোধ হইতে লাগিল 

যে, তিনি সেই ভারবহনে অসমর্থ হইয়! পুক্রকে কোল হইতে 

নামাইয়া ভূমিতলে স্তাপন করিলেন । এই অস্বাভাবিক ঘটনায় 

বিশেষ আশ্চধ্যান্বিত ও উদ্দিগ্ন হইয়া বশোদা কোনও মন্দ গ্রহের 

আশঙ্কা করিয়া শ্রীনারায়ণের ধানপূর্বনক ্বস্তায়নাদি কার্যে 

রত হইলেন । 

ইত্যবসরে কংস-প্রেরিত তৃণাবর্থনামক দৈতা ঘুণিবায়ুরূপে 
ব্রজমাধো আবিভূতি হইয়া ক্ুষ্ণকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল । 
তখন প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, ধূলিরাশিদ্বারা সমস্ত গোকুল 

(ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, নিকটস্ত বস্তুসকলও দৃষ্টি- 
গোচর হইতেছিল না। মাতা কুষ্জকে যেখানে রাখিয়া আসিয়া- 

ছিলেন সেই স্তানে ফিরিরা আসিয়া দেখেন, কুঞ্ণ তথায় 

নাই । তখন “কোথায় কুষ্ণ” বলিয়া যশোদ। পাগলিনীর ন্যায় ঘরে- 

বাহিরে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে কোথাও 
'দেখিতে পাইলেন না। আহা! আর কি মায়ের প্রাণ স্ডির 
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থাকিতে পারে ? তিনি কেবল “গোপাল গোপাল” বলিয়া রোদন 
করিতেছেন আর ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন । তাহার কেশ- 

পাশ আলুলাধিত ও বসনাঞ্চল অসংযত হইয়! পড়িয়াছে, কৃষ্ণধন 

হারাইয়৷ তিনি জগৎ শুন্য দেখিতেছেন । 

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই প্রবল ঝটিকা! ও ধূলিবষণ থামিয়া 

গেল। যশোদার রোদন-ধবনি শুনিয়া নন্দ, রোহিণীদেবী ও 

অন্যান্য গোপগোপীগণ ত্রস্ত হইয়া তথায় আসিলেন এবং 

তাহাদের নয়নমণি কুষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই 

উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
এদিকে তৃণাবর্ত যখন কুষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে- 

ছিল তখন ক্ুষ্ণ নিতান্ত শিশু হইলেও পর্ননতপ্রমাণ ভারী হইয়া 

দুই হস্তে উহার গলদেশ ধারণ করিয়া রহিলেন। অস্ুরাধম 

তৃণাবন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অধিকক্ষণ এই অদ্ভুত বালকের 
ভারবহনে সমর্থ হইল না। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া 

বালককে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়; মনে করিল। কিন্তু কু 

উহাকে এমনই শক্ত করিয়া ধরিয়া আছেন যে, তাহার হাত 

চাঁড়াইতে দানবের শক্তিতে কুলাইয়া উঠিল না । দেখিতে দেখিতে 

তৃণাবর্ত শক্তিহীন হইয়া ব্রজমধ্যে নিপতিত হইল, তৎক্ষণাৎ 

তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় 

এই যে, কৃষ্ণের স্থকোমল অঙ্গে কোনই আঘাত লাগিল না। 

তখন অনুসন্ধানপরায়ণা চঞ্চলনয়ন! ব্রজাঙ্গনাগণ দূর হইতে 

দেখিতে পাইলেন যে, ক্ুঞ্ণ মৃতদানবের বক্ষঃস্থলে নিশ্চিন্তে 
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বসিয়া ুছু মু ভাস্য করিতেছেন । তাহারা ক্ুষ্ণকে লইয়া 

গির। অবিলন্বে যশোদার কোলে দিলেন । হারাধন কৃষ্ণধন 

পাইয়া নন্দ-যশোদা যেন মৃত দেহে প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন, 
অন্যান্য গোপগোগীগণেরও আনন্দের সীম! রহিল না। তাহার! 

বলিতে লাগিলেন, “আমাদের বন্ত ভাগ্য যে ভগবান এই শিশুকে 

এ যাত্রায়ও রক্ষা করিলেন । তিনি রক্ষা না করিলে কি এইরূপ 

ভয়ঙ্কর দানবের হস্তে পড়িয়াও কেহ বাঁচির। থাকিতে পারে ? 

রক্ষাকর্তা নারায়ণ 1” 

আর একদিন গেপালকে কোলে লইরা যশোদ। স্তন পান 

করাইতেছিলেন এবং ন্সেহভরে “তোমার চক্ষু কই, নাক কই, 

দত কই” ইতাদি প্রশ্ন করিতেডিলেন ; গোপাল অঙ্গুলি দ্বারা 
সেই সেই অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সকল প্রন্মের উত্তর দিতেছিলেন | 

এমন সময়ে আলম্যবশতঃ কুঞ্চ একব'র জুন্তন করাতে তাহার 

মুখমধযো যশোদ। আকাশ, ন্র্গ, মর্ভ, সুধা, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, 

সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ববত, নদী, অরণ্য এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্তই 

দেখিতে পাইলেন । এরূপ দেখিয়। যশে।দার হৃৎকম্প উপস্থিত 
হইল, তিনি কিছুকাল চক্ষু মুদিয়া স্তব্ধের ন্যায় রহিলেন 'এবং 

পরে উহা দৈব উৎপাত জ্ঞানে গোপালের মস্তকে ও সর্ববাঙ্গে 

থুথু দির। রক্ষাবিধান করিলেন, শ্রীরুঞ্ণ তাহা দেখিরা হাসিতে 
লাগিলেন । 

“কোলে করিয়া রাণী নিরথয়ে মুখ । 

স্থখের সায়রে ডুবে পাসরে সব দুখ ॥ 
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মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল। 

এ ভব সংসার সব তাহাতে দেখিল ॥ 

ই কি ইকি বলিরাণী ভিয়ায় ধরিল। 

স্বপন দেখিনু কিব! বুঝিতে নারিল ॥ 

থুতু নুতু দেয় রাণী বসনের দশি। 

দেখিয়া মায়ের রীত 'ওনামুখে হাসি ॥৮ 

(খনগ্ঠাম দাস ) 

শ্রীকৃষ্ণের বালচাপল্য 

ক্রঞ্ণনলরাম এখন ভাটিতে চলিতে সুদক্ষ হইয়াছেন এবং 

সকল কথাই বলিতে শিখিয়াছেন। সময় সময় কুষ্ণের বাক্- 

পট্রতা দেখিয়। সকলকে অবাক্ হইয়া পাকিতে হয় । ছুই ভাই 

এখন আর একদ৪ও স্ডির হইয়া থাকেন না। শতাভারা কখন 

বা বুসগণের পুচ্ছ ধরিয়া নাচিতে থাকেন, আর বওসগণ অমনি 

াভাদিগকে লইয়। ইতস্তত ধাবিত হয়, রামকুষ*ণ আর চলিতে 

না পারিয়া পুচ্ছ ছাড়িয়া দেন এবং মাটিতে পড়িয়া গিয়া 

গড়াগড়ি দিয়া উঠেন । তাভা দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাসকল কৌতুকভরে 

হাস্য করিতে থাকেন । মাবার কখন ব! দুই ভাই গাভীগণের 

বাটে মুখ দির দুগ্ধ পান করেন, গাভীগণ আনন্দে অভিভূত 

হইয়া দুটি চক্ষু বুজির। শান্তভাবে দীড়াইয়। থাকে এবং ছুপ্ধপান 

শেষ ভইলে স্েহে উভয়ের অঙ্গ চাটে। 

4 সকল লীল! দেখিয়া জননীদ্বয়ের আনন্দের সীমা থাকে 

না। শ্রীরুষ্চ যখন সর্ননাঙ্গে ধুলা মাখিয়া খেল! করেন, তখন 
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সেই ধুলিধূসরিত দিগন্বর গোপালমৃত্তিটির কি যে অপূর্বব 
শোভা হয় তাভা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহা দেখিয়া 

জননী মনে মনে আহলাদিত হইলেও বাহিরে কুত্রিম কোপ প্রকাশ- 

পূর্ববক বালককে ভণ্সনা করেন। করুণ তাহাতে যেন কতই 

গম্ভীর হইয়। দাড়ায় গাকেন, কিন্তু ভাব যাবে কোগায় ? 

ইহারই মধ্যে ওষ্ঠাধর টিপিরা একটু একটু হাসেন আর চক্ষের 
তার! দু'টি এদিকে সেদিকে ফিরাইয়৷ কপোল-বিলম্বিত অলকা- 
বলির ভিতর দিয়া সমস্ত চাহিয়া দেখেন। তখনকার সে দৃশ্য 

দেখিয়। ব্রজকামিনীগণ কেভই হাস্য স"বরণ করিতে পারেন না। 

দিনে দিনে নন্দনন্দনের বিদ্যা বাড়িতে লাগিল । ব্রজগোপী- 

দিগের কাভারও গৃহে আর চানা মাখন রাখিবার সাধ্য নাই । কৃষ্ণ 

কাহারও বাড়ীতে গিয়। মুতন্ককাল থাকিয়। আসিলেই পরক্ষণে 

দেখা যাইত যে ছানা, মাখন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ পাত্রগুলি শূন্য 
পড়িয়৷ রহিয়াছে ! কাহারও বা জলের কলসীগুলিতে ছিদ্র 

হইয়াছে, কাভারও উনন নিবিয়া গিয়াছে ! শ্রীকুঞ্চের এই সকল 
অত্যাচারে ব্রজাঙ্গনাদিগের আনন্দের সীমা থাকিত না। াহার। 
সকলে নন্দরাণীর নিকটে আসিয়া! বলিতেন, “দেখ রাণি, তোমার 

রুষ্ণের যত কীর্তি শোন। আমাদের গোদোহনের পূর্বেবই কু 
গিয়া বসসকল খুলিয়। দেন, আর উহারা সমস্ত দুগ্ধ খাইয়! 

ফেলে । তাহাতে কেহ কিছু বলিলে ক্ুষ্ণ স্থযোগমত ঘরে 

যাইয়া নিদ্রত শিশুকে নখাঘাত করিয়া কীদাইয়া আসেন । 

এ সব ত আছেই, তত্তিন্ন চুরি করিতেও তোমার ছেলেটি 



শ্ীরুষ্ণের বালচাপলা ৩৫ 

বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন। তীহার ভয়ে আমরা দধি, দুগ্ধ, সর, 

নবনী প্রভৃতি খাগ্ন্রব্যের ভাগুগুলি উচ্চ শিকায় তুলিয়া রাখি, 

ক্রঞ্ণ সে সকল হাতে নাগাল ন! পাইয়। পিঁড়ির উপর পিঁড়ি 

তার উপর পিঁড়ি সাজাইয়া চুরির ব্যবস্থা করিয়া লয়েন। নিজে 
কিছু খান না, সমস্ত খাগ্ভ বানরদিগকে বিলাইয়া দেন। যদি 

কেহ তীহাকে চোর বলিয়া ধরিতে যায়, কুষ্জ অমনি বলিয়। 

উঠেন “তুই চোর, আমি এ বাড়ীর স্বামী” কখন বা ক্রোধভরে 
চাড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলেন, কখন বা জ্বলন্ত চূল্লীতে জল 

ঢালিয়া দেন। তোমার কৃষ্ণ আমাদের সকলের বাড়ীতে এইরূপ 

নান! অত্যাচার করিয়া বেড়ান কিন্তু তোমার নিকটে নিতান্ত 

সাঁধুটির ন্যায় থাকেন ।” 
গোপীগণ যখন জননীর নিকট এসব কাহিনী ব্যাখা৷ করিয়। 

বলিতেন, কুষ্খ তখন যেন চোরের মত দীড়াইয়া থাকিতেন। 

তখনকার তাহার সভয় নয়ন ও অপ্রতিভ মুখের ভাব দেখিয়া 

গোগীদিগের অন্তরে যে কি প্রীতি জাগিয়া উঠিত তাহা বলিয়। 

বুঝান যায় না। 

একদিন গোপবালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে বশোদার 

নিকটে আসিয়া বলিল, “তোমার কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে।” জননী 
ক্রষ্ের ভাত ধরিয়া তিরস্কীর করিতে লাগিলেন। মাতা হাত 

ধরিবামাত্র শ্রীরুষ্ণের দুই চক্ষু ভয়ে ব্যাকুল হইল। বলরাম 
বলিলেন, “হই মা, আমিও দেখিয়াছি, কুষ্ণ মাটি খাইয়ীছে।” 

তখন জননী কৃষ্ণকে আরও কঠোরভাবে তিরস্কার করিতে 
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লাগিলেন। শ্ত্রীক্চ কীদিতে কীদিতে বলিলেন, “না মা, 

আমি মাটি খাই নাই, ইহারা সকলেই মিথ্য। বলিতেছে, এই দেখ 

আমার মুখ ।” 

এই বলিয়৷ শ্রীরুষ্ণ মুখব্যাদান করিলেন, যশোদা তাভার 
মুখের মধো অখিল বিশ্বসংসার দর্শন করিলেন। তন্মধ্যে 

ব্রজপুরী, নন্দ, যশোদা, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ পর্যান্ত বর্তমান ! 
দেখিয়৷ যশোদা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন এবং ভাবিলেন 

বুঝি ব৷ স্বপ্ন দেখিতেছেন । 

“বদন মেলিয়৷ বাণী গোপাল পানে চায় । 

ঘুখমাঝে অপরূপ দেখিবারে পায় ॥ 

এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দভূবন । 

স্থরলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥ 

অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ড গোলোক আছি বত ধাম । 

মুখের ভিতরে সব দেখে নির্মাণ ॥ 

শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তৃতি করে। 

নন্দ যশোৌমতী আব মুখের ভিতরে ॥ 
দেখি নন্দব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে। 

স্বপ্ন প্রায় কি দেখিন্ু হেন মনে করে ॥৮ 

( উদ্ধব দাস ) 

নন্দরাণী পরমুহর্ে বুঝিতে পারিলেন যে উহা স্বপ্ন নয়। 
রাণীর দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল, তিনি কুষ্ণকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম 

সনাতন বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং মনে মনে বলিতে 
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লাগিলেন, “ইহা কৃষ্ণেরই এম্ধ্য, কৃষ্ণ সামান্য বালক নয়। 

আমি যে ঈহছাকে আমার তনয় জ্ঞান করিতেছি ইহা আমার সম্পূর্ণ 

ভ্রম । কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ ; ইনিই পরব্রহ্ম, ইনিই পরমাত্মা, 

ইনিই লীলাময় ভগবান” এইরূপে জননীর তত্বজ্ঞান জন্মাইয়। 

শ্রীরষ্ণ তখনই আবার এমন মায়া বিস্তার করিলেন যে, তাহাতে 
মাতার পূর্ব মুহূর্তের স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়৷ গেল। তিনি 
এইমাত্র যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন তাহার কোনও সংস্কার 

তাহার মনে রহিল না। যশোদা পুর্বববত অপত্যন্সেহে 

পরিপূর্ণ হইলেন এবং কুষ্ণকে আপনার পুঞ্র বলিয়াই মনে 

করিতে লাগিলেন। 

ননীগোপাল 

নন্দের দুলাল শ্রীকুষ্জ এখন চারিবুসর বয়সে পদার্পণ 
করিয়াছেন । সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত খেলা-ধূলা করিয়াই 

তাহার অনেক সময় কাটে, তা বলিয়া সর-নবনীর পাত্রগুলির 

প্রতি যে একেবারেই দৃষ্টি নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় 
না। গুহে দরধি দুগ্ধ ক্ষীর নবনীর অভাব নাই, গোপালও হাত 

পাতিয়াই আছেন। ঘরে অল্প সময়ই থাকেন কিন্তু ফীকে 

ফাঁকে এক একবার আসিয়া নবনীর ভাগুগুলি না দেখিয়া 

গেলে যেন প্রাণটা কেমন কেমন করে। কু্জ খেলিতে 

খেলিতে দধিমন্থনের শব্দ কাণে শুনিবামাত্র অমনি দাদা 

বলরামকে সঙ্গে করিয়া মায়ের নিকট ছুটিয়া আসেন এবং 
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দাও ননী, দাও ননী বলিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়৷ টানাটানি 

করেন। নন্দরাণী দুইজনের হাত পুর্ণ করিয়া ক্ষীর নবনী দেন, 
আর ছুই ভাই খাইতে খাইতে নাচিতে থাকেন । 

“দধিমস্থধবনি শুনইতে নীলমণি 

আগওল সঙ্গে বলরাম । 

বশোমতী হেরি মুখ পাঁওল মরমে সুখ 

চুন্বয়ে চাদ বয়ান ॥ 

কহে শুন বাতমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী 

খাইয়া! নাচহ মোর আগে । 

নবনী লোভিত ভরি মায়ের বদন ভেরি 

কর পাতি নবনীত মাগে ॥ 

রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর 

অতি সুশোভিত ভেল রায় । 

খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিন্কিণী বাজে 

হেরি হরষিত ভেল মার |” 

(ঘনরাম দাস ) 

গোপাল কত ভঙ্গী করিয়া নাচেন, নাঁচিতে নাঁচিতে 

আবার মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন। ছুই হাতে নবনী, 

সুতরাং হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিতে পারেন না, তাই মাথা হেট করিয়া 

বাহ্ুদ্ধারা চক্ষু ছুটি টাকিয়া বলেন, “মা, এই দেখ আমি 

লুকাইলাম ।” মাতা বলেন, “তাইত, বাছা আমার লুকাইয়াছে, 

আমিত বাছা তোমাকে দেখিতেই পাঁইতেছি না!” তখন 
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গোপাল মাথ। তুলিয়া জননীর মুখের পানে চাহিয়া খল্ খল্ 
করিয়া হাসেন আর নাচিতে গাকেন। সে নাচ দেখে কে! 

বশোদ! একল! দেখিয়া তৃপ্তি পান না, তাই রোভিণী ও অন্যান 

গোপীদিগকে ডাকিয়া আনেন । তাহারা আসিলে রাণী করতালি 

দিতে দিতে বলেন- 

“নাচেরে নাচেরে মোর রাম দামোদর । 

বত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর ॥ 

তাত। থেয়া তাতা থৈয়। বলে নন্দরাণী ৷ 

করতালি দিয়! নাচে রাম বাদধমণি ॥” 

গোপাল নাচিতেছেন। দুই করে মাখন লইয়। মনের সুখে 

খাইতেছেন আর নাচিতেছেন। অরুণ অধরে ও চিবুকে নবনী 
লাগিয়। রভিয়াচে, কতক বা! শ্যাম শঙ্গ বাহিয়া! পড়িতেছে, মনের 

আনন্দে গোপাল নাচিতেছেন। ভ্রমরকুষ্ণ কুটিল কুম্তুলে 

জননী মণিমুক্ত দিয়! ঝুঁটি বাঁধিয়! দিয়াছেন, গলায় মতির হার 
দ্লিতেছে, তাভাতে রত্রবিজড়িত বাঘ-নখ শোভ। পাইতেছে, 

গোপাল নাচিতেছেন। কটিতে কিস্কিণী কিনি কিনি রোল 

তুলিয়াছে, চরণে নূপুর রুণু ঝুন্ু বাজিতেছে, গোপাল নাচিতে- 

ছেন। ব্রজবধূগণ মিলিয়া ভালিরে ভালিরে বলিয়া করতালি 

দিতেছেন আর গোপাল নাচিতেছেন। 

“নাচত মোহন গোপাল । 

বরজবধু মেলি দেই করতালি 

বোলই ভালিরে ভাল ॥৮ 
( বংশীবদন ) 
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শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বিচিত্র মধুর লীলা করিয়৷ ব্রজ-জনের 
আনন্দ বদ্ধন করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চপলতাও 

উত্তরোত্তর বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল । 

এক দিবস কুষ্ণকে নবনী চুরি করিতে দেখিয়া কোনও গোপী 

তীহাকে হাতে কলমে ধরিয়া ফেলিলেন। কুষ্ধের ভাতে, মুখে 

ও চিবুকে নবনী লাগিয়া! রহিয়াছে, এমত অবস্তায় সেই রমণী 
তাহার হাত ধরিয়। মাতা যশেোদার নিকট আসিয়। ভাসিতে 

হাসিতে বলিলেন, “এই দেখ রাণি, তোমার েলেটি কেমন 

সাধু” যশোদ। বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, “সে কিগো, এ যে 

তোমার ছেলে '” সেই গোপী চাভিয়া দেখেন যে, সতা সতাই 

তাহার নিজের পুক্রকেই ধরিয়া! আনিয়াছেন। তখন তিনি 

অপ্রতিভ ইয়া ছেলেটিকে লইয়া প্রস্তান করিলেন । কিন্তু 
একি ? পথে গিয়া দেখেন যে, তিনি ক্রুষ্ণকেই ভাতে ধরিয়। 

লইয়া যাইতেছেন ! তখন শঠের শিরোমণি রুষ্ বলিলেন, 

“দেখ, আজি তোমাকে কেমন জব্দ করিলাম । যেমন আমাকে 

ধরাইয়া দিতে গিয়াছিলে তেমন তোমারই ছেলেকে ধরাইয়া 

দিলাম । তুমি যদি পুনরায় এরূপ কর তবে আর একদিন 
তোমার স্বমীকে ধরইয়া দিব। সাবধান, এ সব কাহাকেও 

কিছু বলিও না ।” 

কথমুনি ও শ্রীকৃষ্ণ 
এক দিবস মুনিবর কণু আসিয়া নন্দালয়ে উপনীত হইলেন। 

মুনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীরুষ্ণ 
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মথুরামগুলে আবিভূতি হইয়াছেন, কিন্তু কোন্ স্থানে কিরূপ 
আবির্ভাব তাহ! সবিশেষ জানিতে পারেন নাই । যাহা হউক 

তিনি অনিদ্দিষ্টভাবে মথুরামগুল ভ্রমণ করিতে করিতে গোকুলে 
উপস্থিত হইয়া নন্দের গৃহে আতিগ্য গ্রহণ করিলেন । মুনি 
বাল-গোপালের উপাসক ছিলেন। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়। 

আহারে বসিলেন। তখন কুষ্ অন্যান্য বালকের সহিত 

খেলা-ধূল|! করিতেছিলেন। মুনিবর আহারে বসিয়াই অনব্যঞ্জন 

গোপাল-মন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক স্্ীয় ইষ্টদেবকে নিবেদন করিলেন । 
কিন্তু চক্ষু মেলিয়া চাভিতেই দেখেন যে নন্দের ধুলামাখ! 

কাল ছেলেটি গাল! হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া খাইতেছে । 
দেখিয়াই ত মুনি ভায় ভায় করিয়া উঠিলেন। যশোদা 

বালকের এই কাধ্য দেখিয়া তাহাকে প্রভার করিতে উদ্যত 

হইলেন ; মুনিবর তাহাকে নিবৃন্ত করিলেন । 

নন্দ মুনিবরের পায়ে ধরিয়। অনুনয় বিনয় করিয়। পুনর্ববার 

রন্ধন করাইলেন। যশোদ পুক্রকে লইয়। অন্য বাড়ীতে চলিয়া 

গেলেন। প্রতিবেশিনা গোপিকাগণ নানা কথা বলিয়। কুষ্ণকে 

ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকে কে ভুলায়: 
মুনিবর পুনরায় আহারে বসিয়া অন্ন নিবেদন করিয়া সম্মুখে 

চাহিতেই দেখেন যে, আবার বালক অন্ন খাইতেছে। ধীহার৷ 

কুষ্ণকে ভুলাইতে গিয়াছিলেন, কুষ্ অনায়াসে তাহাদের সকলের 

চক্ষে ধুলি দিয়! আসিয়াছেন ' এইবার গোপরাজ স্বচক্ষে পুজ্রের 

কীর্তি দেখিয়াছিলেন, স্রুতরাং ক্রোধে অধীর হইয়। তনয়কে 
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বিশেষ শিক্ষা দিতে উদ্ভত হইলেন । মুনি তাহাকে হাতে ধরিরা 

থামাইলেন এবং বলিলেন, “বিধাতা যে দিন যাহা কপালে 

লিখিয়াছেন তাহাই ঘটিবে, ইহাতে দুঃখিত হইবেন না; গুঁতে 
যদি ফল-মূল কিছু থাকে, আনিয়া দিন, তাহাই গোপালকে 

নিবেদন করিব” কিন্তু গোপরাজের কাতরতা দেখিয়া ব্রাঙ্মণকে 

পুনরায় রন্ধন করিতে হইল । 

এবার দ্ষ্ট ছেলেকে লইয়া গোপিকার৷ ঘরের ভিতরে 

শোয়াইয়া রাখিলেন। বাহির হইতে ছুয়ার বন্ধ করা হইল, 

এবং কড়া পাহারা চলিতে লাগিল । রন্ধন শেষ হইলে মুনি 

অন্নবাঞ্জন বাড়িয়া লইয়। এবার নিশ্চিন্তমনে গোপালের নামে 

নিবেদন করিলেন । সহসা কোথা হইতে ছুষ্ট বালক আসিরা 
আবার উপস্থিত ! বীহার। পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন তাভারা 

সকলেই অঘোর নিদ্রায় অচেতন ' বালককে পুনর্ববার অন্ন এ্রভণ 

করিতে দেখিয়া মুনিবর হায় হায় করিতে লাগিলেন । 

তখন শ্রীরুষ্জ বলিলেন, “ত্রাঙ্গণ, তুমি এত চঞ্চল তইতেছ 

কেন? তমিইত আমাকে বার বার ডাকিতেছ, তাই আমি 

সকল বাধ! পায়ে ঠেলিয়৷ তোমার কাছে আসিতেছি। আমার 

নাম ধরিয়া কেহ ডাকিলে আমি যে স্থির থাকিতে পারি না, 

আমার নামে কিছু নিবেদন করিলে তাহাও গ্রহণ না করিয়া 

পারি না। মুনি, স্থির হও । এই দেখ, তুমি যাহাকে অন্ন 

নিবেদন করিয়া আমিই সে।” অমনি মুনির দিব্য চক্ষু খুলিয়। 

গেল। মুনিবর সেই নব-জলধর-রুচি 'নিরুপমোজ্জবল বাল- 
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গোপাল-মুস্তি স্বরূপতঃ দর্শন করিয়া উল্লাসভরে নৃত্য করিতে 

লাগিলেন। গোপালের প্রসাদান্ন মুখে দিয়া ভাহার সর্ববা্গ 

পুলকে পূর্ণ হইল, দুই গণ্ড বাহিয৷ দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতে 

লাগিল। ব্রাঙ্গণ এক এক বার প্রসাদ মুখে দেন আর পরানন্দে 

বিভোর হইয়া “আহারে ! কি স্ুধারে 1” বলিয়া উভা মস্তাকে 

ও সর্ববাল্গে লেপন করেন। কুষ্ঠাধরছ্নাত প্রসাদভক্ষণে ব্রা্গণ 

একেবারে বিহ্বল হইয়া ছুই বান্ত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন আর 

ভঙ্কার করিয়। বলিতেছেন - “জয় গোপাল ! জয় গোবিন্দ ! 

জয় ব্রঙ্গ গোপাল ! জয় বর্গ গোপাল "” 

মুনির নৃত্া-গীত-তস্কারে সকলে জাগরিত হইয়াছে জানিতে 

পারিয়। শ্রীকুঞ্ণ আপনার শ্রীকরস্পর্শে মুনিকে প্রকুতিস্ত করিলেন 

এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিতে ইঙ্গিত করিয়া দ্রুত পুনর্ববার 

গুহমধো প্রবেশপূর্ববক পুর্বববণ নিশ্চেষ্টভাবে শয়ন করিয়া 

রহিলেন। ব্রাহ্মণ অতি সাবধানে আপনাকে সামলাইয়। 

লইলেন। নন্দমহারাজ আসিয়া দেখিলেন যে, এবারে মুনিবর 

নির্বিদ্বে আহার করিতে পারিয়াছেন। মুনিবর কণু অধিক 

বাকা বায় না করিয়া শীঘ্ব শীঘ্র নন্দের নিকট বিদায় লইয়া 

ভগ] হঈতে প্রস্থান করিলেন । 

দধিভাগুভঞ্জন 

এক দিবস গৃহদাসীগণ কার্ধান্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দরাণী 

নিজ তস্তে দধি মন্থন করিতেছিলেন। দধি মন্যন করিতে 
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করিতে তাহার কর-ভূষণের এক প্রকার অব্যক্ত মধুর ধ্বনি 

হইতেছিল, কুন্তলদ্রয় কপোল স্পর্শ করিয়া দুলিতেছিল। তাহার 

শিথিল কবরী হইতে সহসা মল্লিকার দাম খসিয়া পড়িল এবং 

অলকাবলী-আকুলিত স্ঠাম ললাটে বিন্দু বিন্দু শ্রমবিন্দু দেখা 

দিল। কৃষ্ণের যাবতীয় বাল-চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে ধাসলো 

তরপুর হইয়া রাণী দধি মন্তন করিতেছিলেন। স্তন-ক্ষীরে 
তাহার উত্তরীয় বসন ভিজিয়া গিয়াছিল; প্রতি অঙ্গের ঈষৎ 

কম্পনে যেন বাৎসল্যের হিল্লোল খেলিয়! বইতেছিল। এমন 

সময় শ্রীরুষ্ণ স্তন্য পান করিবার অভিলাষে জননীর নিকট 

আসিলেন এবং ছুই হস্তে দধি-মন্থনের দগুটি ধরিয়া মন্থন স্গিত 

করিয়া দিলেন । যশোদা গোপালকে স্লেভভরে কোলে বসাইয়! 

স্তন পান করাইতে লাগিলেন | 

এদিকে রাণী উননের উপরে যে ভুগ্ধ চাপাইয়। অসিয়াছিলেন 

অগ্নির উল্তাপে তাহা উত্লাইয়! পড়িতেছে দেখিয়া তিনি অমনি 

গোপালের মুখ হইতে স্তন ছাড়াইয়। দ্রুতপদে সেখানে গেলেন । 

স্তন্যপানের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত না হইতেই জননীর এই রূপে 

সহসা চলিয়া যাওয়াতে কের বিষম ক্রোধ হইল । কৃষ্ণ ক্রোধে 

কম্পমান অরুণ ওষ্ঠাধর দন্ত দ্বারা দংশন করিতে করিতে একটি 
শিলাখণ্ড লইয়া দধির ভাগ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, পরে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া একান্তে নবনী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

মাতা ফিরিয়া আসিয়৷ দেখেন যে, দধির ভাগুটি ভাঙ্গ। 
পড়িয়া রভিয়াছে, আর সমস্ত দধি মাটিতে গড়াইতেছে। 
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দেখিয়া! বুঝিলেন, ইহা পুভ্রেরই কন্ম। কিন্তু রুষ্ণ সেখানে 
নাই; ভয়ে কোথাও পলাইয়াছে ভাবিয়া যশোদা হাসিতে 

লাগিলেন। পরে ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখেন যে, কৃষ্ণ 

একটি বিপর্ধান্ত উদৃখলের উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চ শিকা হইতে 
নবনী পাড়িতেছেন আর বানরদিগকে খাওয়াইতেছেন । 4 

কুষ্চ ভগবান হইলেও কার্ধাটি করিতেছিলেন--চুরি । তাই 
জননীর ভয়ে হাতার চক্ষু দ্”টি চঞ্চল হইয়াছিল এবং এই বুঝি 

জননী আসিতেছেন এরূপ মনে করিয়া তিনি চকিতভাবে 
কেবল এদিক ওদিক তাকাইতেছিলেন। বযশোদ| ধীরে ধীরে 
বালকের পশ্চাৎ দিকে গমন করিলেন । কুষ্ একবার পিছনের 

দিকে চাভিতেই দেখেন যে, মাতা যগ্টিহস্তে আসিতেছেন ; 

অমনি উদুখল হইতে নামিয়া ভয়ে উদ্ধশ্াসে পলাইতে 
লাগিলেন । যশোদা তাহাকে ধরিনার জন্য পশ্চা পশ্চাৎ 

ধাবিত হইলেন কিন্থু ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিলেন না। 

চেলেটি যে সহজে ধর! দিবার পাত্র নয় 

“বাহু পসাব্রি আগে যায় নন্দরাণী। 

ধরিতে ধরিতে ধরা ন! দেয় নীলমণি ॥ 
গহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবশীত । 

কোপ নয়নে রাণী চাহে চারি ভিত ॥ 
হেদেরে নবনী-চোঁরা বলি পাছে ধায়। 

এঘর ওঘর করি গোপাল লুকায় ॥ 
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় থেদাড়িয়! । 

অখিলতৃবনপতি যায় পলাইয়া ॥ 
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এ তিন ভূবনে যাঁরে ভয় দিতে নারে। 

সে হরি পলাঞা যায় জননীর ডরে ॥» 
( অজ্ঞাত ) 

বিপুলনিতন্বা জননী যশোদা চপল বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

আর চলিতে পারিতেছেন না। বালককে ধর! তাহার শক্তিতে 

কুলাইয়া উঠিল না। বন্তৃতই নিজে ধরা না দিলে এমন 
ছেলেকে কেই বা ধরিতে পারে ' অবশেষে জননীর শ্রম 
দেখিয়া! কৃষ্ণ নিজেই ধরা দিলেন । কুঞ্* অপরাধ করিয়াছিলেন, 

তাই জননী হাত ধরিব! মাত্র কাদিতে কাদিতে ছুই হস্তে চক্ষু 

মর্দন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার চক্ষের অগ্জন অশ্রুতে 

মিশিয়া স্বচ্ছ গণগুদ্ধয়ে পরিব্যাপ্ত হইল । কুঞ্ণ কেবল রোদন 

করিতেছেন আর ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে এক এক বার জননীর মুখ- 
পানে চাহিতেছেন। ন্েহময়ী বশোদা নাছার গায়ে হাত তুলিতে 
পারিলেন না, তাহার ভাতের যি হাতেই রহিল । অবশেষে 

তিনি কুষ্ণকে বাঁধিয়া রাখাই উপযুক্ত শাস্তি বিবেচনা করিলেন । 
যশোদা এক গাছি রজ্ড্ব লইয়! কুষ্ণের উদর বেষ্টন করিয়। 

বাধিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা! ডুই অশ্্রলি কম হইল । তখন 

অন্য রজ্ভু আনিয়। তাহার সহিত যোগ করিলেন, তাহাতেও কম 

পড়িল। রাণী আবার আর একটি রজ্জু আনিয়া তাহার সঙ্গে 
মিলাইলেন, কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় যে, তাহাতেও কুলাইল 

না, ঠিক ছুই অঙ্গুলি কম হইল! অবশেষে গৃহে যত রজ্জব 

ছিল রাণী তৎসমুদয় যোড়া দিয়! আনিলেন কিন্তু বাধিবার কালে 
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তাহাতেও দুই অন্্রলে নান হইল। ইহাতে যশোদ! অতান্ত 

বিস্ময়ান্থিতা হইলেন । তিনি কুঞ্জকে বাঁধিতে গিয়া গলদঘশ্ম 

হইয়া পড়িলেন, কিন্থু বাধিতে পারিলেন না: তীহার সকল 

চেষ্টা বিফল হইল । করষ্খমায়ায় মুগ্ধা জননী বুঝিয়াও বুঝিলেন 

না যে, এবালকটি নিজে বাঁধা না পড়িলে ইহাকে কেহই বাঁধিতে 

পারে না। 

লীলাময় জ্রীরুঞ্চ মাতা যশোদার বাৎসলো বাধাই ছিলেন । 

তথাপি কিছুক্ষণ জননীর সতিত রঙ্গ করিয়া! এবং তাহাকে শ্রান্ 
দেখিয়া অবশেষে শ্েভময়ীর বশে আসিলেন। তখন যশোদা 

অনায়াসেই কুষণকে বীধিয়া ফেলিলেন এবং বন্ধন-রজ্ছব একটা 

উদৃখলের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়! কাধ্যান্তারে চলিয়া 

গেলেন । 

যমলার্জুন ভঙ্গ 

জননী চক্ষের মন্তরাল হইব মাত্র কুষ্ উদুখলটা টানিতে 

টানিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং কিছু দূরে দুইটি অর্জন 

বৃক্ষ দেখিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন । উদরে রজ্ভু বাঁধা, 

সেই রজ্জব আবার উদৃখলে আবদ্ধ। কু সুঠাম শ্যামল নধর 

অঙ্গটি হেলাইয়া৷ দোলাইয়া উচ্চ-নীচ ভূমির উপর দিয়া সেই 
গুর-ভার উদৃখলটা টানিতে টানিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন | 
এ বৃক্ষ দুইটি যেন দুইটি যমজ ভ্রাতার ন্যায় পাশাপাশি দীড়াইয়া 
ডিল। আমাদের নন্মমহারাজের অদ্ভুত বালকটি যাবেন ত 
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সেই দুটি গাছের মধ্য দিয়াই চলিলেন ! তাহাতে উদৃখলটা 
মাড় হইয়। ঢুই গাছে ঠেকিয়া রহিল, সুতরাং কুষ্ধের কোমরের 

রজ্জুতে টান পড়িল। রাখাল বালকেরা দূর হইতে মজা 

দেখিয়া করতালি দিয়া হাসিতে লাগিল । কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই 

তাহাদের সেই ভাসি বিস্ময়ে পরিণত হইল | কৃষ্ণ যে উদৃ- 

খলটা টানিতেছিলেন সেই টানেই বৃক্ষ দুইটির মূলোতপাটিত 
হওয়াতে উভার! প্রচণ্ড শব্দ করিয়। কুঞ্চের ঢুই পাশে পড়িয়। 

গেল। বালকের! ত দেখিয়া অবাক্। 

এ বুক্ষ দুইটি পর্বৰ জন্মে কুবেরের ছুই পুক্র ছিল। 

উভ্ভাদের নাম ছিল নলকুবর ও মণিশীব। উহারা কোনও 

গুরুতর অপরাধ করাতে দেবধি নারদের শাপে এ স্থানে বৃক্ষ 

ভইয়! জন্মিয়াছিল। দেবষি অভিসম্পাত করিয়াই কুপাপূর্বৰক 

ইনাঁও বলিয়াছিলেন যে, “ভগবান আ্ীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎকার 

লাভে তোম।দের মুক্তিলাভ হইবে 1৮” বুক্ষদ্ধয পতিত হইবা 

মাত্র উহাদের মধা হাতে নলকৃবর ও মণিগ্রীব দিবোজ্জ্বলমুস্তিতে 

বাহির হইয়া করযোড়ে শ্রীকুষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। 

তাঁহারা বলিলেন 

“প্রভো ! আপনি সকল কল্যাণের অধিপতি, অতএব 

হে পরমকলাণ ! আপনাকে নমস্কার করি । হে বিশ্বমঙ্গল ! 

আপনাকে নমস্কার । আপনি বাস্ত্দেব, শান্তমুর্তি এবং যছ্ু- 

দিগের পতি, আপনাকে নমন্গার করি । হে ভগবন্! আমাদের 

বক? আপনার গুণানুকীঞ্ভনে রত গাকুক, আমাদের শ্রবণ 
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আপনার কথাশ্রবণে আসক্ত হউক, আমাদের হস্ত আপনার 
কর্মে নিযুক্ত হউক, আমাদের মন আপনার চরণারবিন্দস্মররণে 
নিবিষ্ট থাকুক এবং আমাদের নয়ন আপনার মু্তিষ্বরূপ সাধু 
ভক্তগণের দর্শনে তৎপর হুউক |” 

এইরূপ স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্ত হইয়া দুই ভাই 
উন্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং কিছু দুর যাইতে না 
যাইতেই অদৃশ্য হইয়। গোলেন। রাখালবালকেরা এই অদ্ভুত 
বাপার দেখিয়৷ আরও বিস্ময়ন্বিত হইল । 

ইতিমধ্যে নন্দাদি গোপগণ আসির! সেই স্থানে উপস্থিত 

হইলেন। তাহারা আসিয়া দেখেন যে, তাহাদের উদৃখলে 

বাঁধা ছেলেটি নির্ভয়ে দ্াড়াইয়া আছেন, আর তাহার দুই পার্থ 
বিশাল অজ্জুনবৃক্ষদ্ধয় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ! 
তাহারা সকলেই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক, সুতরাং এই ঘটনাকে 

দৈব উৎপাত ভিন্ন অন্ত কিছু সাবাস্ত করিতে পারিলেন না । 
রাখালবালকেরা স্বচক্ষে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল 

তৎসমুদয় তাহারা বিশেষ দুঢ়তার সহিত সকলকে বলিল, 

কিন্তু কেহই তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস স্াপন করিতে 

পারিল না। 

অতঃপর নন্দমহারাজ ্বহস্তে বালকের বন্ধন মোচন 

করিয়। দিলেন। কুষ্ণ বন্ধনমুক্ত হইয়া পিতার ক্কন্ধে আরোহণ 

পূর্ববক গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। যশোদা বুঝিলেন, ছেলেটি 

কি দুরন্ত ছেলে ! 
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ফলবিক্রয়িনী 

এক দিবস মথুরা হইতে একটা স্ত্রীলোক ফল বিক্রয় করিতে 
গৌকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পথে পথে “কল লেবে গো, 
ফল লেবে গো” বলিয়া হাকিতে লাগিল । যত ব্রজের বালক 

তাহার সঙ্গ লইল এবং সকলেই তাহার নিকট হইতে ফল 

কিনিয়া মহানন্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল। কুঞ্চও ফল কিনিবার 

জন্য মায়ের কাছে চাহিয়৷ অঞ্জলি পুরিয়৷ ধান্য লইয়া আসিলেন।. 

আমিতে আসিতে পথেই প্রায় সমস্ত ধান্য অঙ্গুলীর ফীক দিয়া 

গলিয়া পড়িয়া গেল, হাতে অতি অল্পই কয়েকটা অবশিষ্ট 

রহিল। কৃষ্ণ তাহাই ফলবিক্রয়িনীর পসারে ফেলিয়। দিয়া 

ফল চাহিলেন। 

“শুনি কৃষ্ণ কুতৃহলী শান্ত লইয়া একাঞ্জলি 

কর হইতে পড়িতে পড়িতে । 

পসারি নিকটে আসি ফল দাও বলে হাসি 

ধান্ত দিল ফলহারী ভাতে ॥৮ 

( উদ্ধব দাস ) 

পসারিণী যশোদাছুলালের চাদমুখ পানে চাহিয়া আর চক্ষু 
ফিরাইতে পারিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “এমন 

সোণার টাদ ছেলে যে ভাগাবতী রমণী গর্ভে ধরিয়াছেন, ইচ্ছ। হয় 

যে তাহার চরণের দাসী হইয়া! থাকি।” পসারিণী কুষ্ণের মুখের 
পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল £ 
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+৪ মোর সোণার চাদ কি তোর মায়ের নাম 

কার ঘরে ভইল!' উৎপতি। 

বকাল তপ করি কে পুঁজিল হরগোৌরী 
কোন্ পুণা কৈলা সেই সতী ॥ 

তোমারে করিয়া কোলে কত শত চু্ব দিলে 

নয়ানের জলে গেল ভাসি। 

পায়! মনের সুখে স্তন দিল চাদমুখে 

মুই বাই ভব ভার দাসী ॥” 

(ধনরাম দাস) 

পসারিণী সর্বব-আকষণসার নিরুপম কুষ্ণরূপে মুগ্ধ হইয়া 

পরম স্লেহভরে তাহার ছুই হস্ত ফলে পুর্ণ করিয়া দিল। সর্বব- 

ফলদাত। ভগবান তাহাকে কুপা করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে 

করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । 
“এত কহি ফল-হারী ফল দেন কর ভরি 

গ্রেমভরে গরু গর চিত। 

রুষ্ণচন্দ্র ফল হাতে খাইতে খাইতে পথে 

আসি নিজ গুহে উপনীত ॥৮ 

কুষ্ণ চলিয়। আসিলে সেই পসারিণী আপনার পসারের দিকে 

চাহিয়। দেখে যে শুন্য পসার বিবিধ মণি-মাণিক্ে পূর্ণ হইয়া 

রহিয়ান্চে । 

শীবৃন্দাবন গমন 

নন্দমহারাজ যে গোকুলে বাস করিতেছিলেন তাহা মহাবনের 

অন্তর্গত | এ স্থানে পুনঃ পুনঃ নান! প্রকার উৎপাত খটিতেছে 



৫২ বালক শ্রীরুষ্। 

দেখিয়া গোপগণ বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া 

গোকুলের হিতার্থ মন্ত্রণ৷ করিতে লাগিলেন । তীহাদিগের মধ্যে 

উ্পনন্দ নামক গোপ ভ্গানী, বহুদর্শী ও বয়োবৃদ্ধ ভিলেন। 

তিনি বলিলেন, “ভ্রাতুগণ, ষদি গোকুলের হিত করিতে ইচ্ছা হয় 

তাহা হইলে আমাদের এস্থান হইতে সমস্ত লইয়া অন্গাত্র চলিয়া 

যাওয়া কর্তবা। বালঘাতিনী পুতনার হস্ত হইতে নন্দের 

বালকটি দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াচে। আর দৈবানুগ্রহেই সেই 

শকটটা বালকের উপরে পতিত হয় নাই। শিশুটি চক্রবায়ু. 

কর্তক আকাশে নীত হইয়া শিলার উপরে পড়িয়াও যে প্রাণে 

রক্ষা পাইয়াছে, ইহাও কেবল মাত্র শ্রীহরির পা ও আমাদের 

বহুভাগ্য বলিতে হইবে । আবার অজ্ভুনবুক্ষ দুইটি সহসা 

বিনা বাতাসে ভূমিসাৎ হইল, ভাগ্যে ত শিশুর অঙ্গে আঘাত 

লাগে নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে ভয় যে, আমাদের 

এই মহাবন পরিত্যাগ করাই ভগবানের ইচ্ছা! । বুন্দাৰবন অতি 

মনোরম স্থান। তথার প্রচুর তৃণ-গুল্ম-লতা-পরিশোভিত অনেক 
সুন্দর সুন্দর বন, প্রান্তর ও পর্বত আছে। উক্ত স্থান গোপ- 

গোপীগণের স্থখসেবা ও গোচারণের উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নাই । 
সমস্ত মথুরামগুলে এমন রমণীয় স্থান আর দৃষ্ট হয় না। চল, 
অগ্ভই সেখানে গমন করা যাউক, শকটসকল যোজন। কর, 

আর বিলম্ব করা উচিত বোধ করিতেছি না । যদ্দি তোমাদের 

ইচ্ছ। হয়, গোধনসকল অশ্রে পাঠাও ।” 
উপনন্দের এ সকল কথা শুনিয়া গোপগণ মহোণুসানে 
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বুন্দাবনগমনের উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহারা স্ব স্ব 

শকটসমূহ যোজনা করিয়! তদুপরি সমুদয় গুহোপকরণ উঠাইয়া 
লইলেন। অসংখা অসংখা শকট আবালবুদ্ধ গোপগোপীগণকে 

বহন করিয়! শ্রেণীবদ্ধ হইয়। চলিতে লাগিল। গোধনসকল 

অগ্নে করিয়া গোপগণ মহোল্লাসে তুধাধ্বনি করিতে করিতে 
ও শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

তাভার! প্রায় সকলেই হস্তে ধনুর্ববাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ব্রজাঙ্গনাগণ বিচিত্র বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়াছিলেন । শকট- 
সকল চলিতে আরম্ভ করিলে তীহার। সমস্বরে কুঞ্চ-লীলা 

গান করিতে লাগিলেন । যশোদা ও রোহিণী রামকুষ্জের 

সহিত এক পরম রমণীয় রথে আরোহণপুর্ববক সঙ্গে সঙ্গে 

চলিলেন। 

এইরূপ বিচিত্র মনোহর শোভা-যাত্র। করিয়! চলিতে চলিতে 

তাভারা৷ অবশেষে গিয়া বুন্দারণো প্রবেশ করিলেন। মনোহর 

বন-উপবন-গিরি-প্রান্তর-স্থশোভিত স্থজল-স্থফল-স্ৃখময় বৃন্দাবনে 
প্রবেশ কুরিয়। গোপগোপীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। 

তাহার৷ তথায় মনের আনন্দে গোকুলের বসতিস্থান করি- 
লেন। সেই স্থানে তাহাদের শকটসকল অদ্ধচন্দ্রাকারে শোভা 

পাইতে লাগিল। বুন্দীবন, গিরিগোবদ্ধন ও যমুনাপুলিন 
অবলোকন করিয়। রাম ও ক্ুষ্ণের পরম শ্রীতি জন্মিল। তাহা- 

দিগকে লইয়া ব্রজবাসিগণ পরম স্খে বুন্দারণ্যে বাস করিতে 

লাগিলেন । 



৫৪ বালক শ্রীক্ 

গোরদোহন 

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গো-দোহনের উপযুক্ত বয়সে 
উপনীত হইলেন। নন্দমহারাজ ব্রান্মণ-পুরোহিত ডাকাইয়া 

কৃষ্ণ-বলরামের হস্তে গো-দোহনভাণ্ড অর্পণের শুভ দিন ধাধ্য 

করিলেন । তদুপলক্ষে এক মহত উত্সবের আয়োজন করা 

হইল । শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত গোপগোপী ও ব্রাহ্ধণ সজ্জন 

নিমন্ত্রিত হইয়া! নন্দালয়ে আগমন করিলেন । পুষ্প, পল্লব, 

পূর্ণঘট ও বিচিত্র বর্ণের বন্ত্রাদিদ্বারা গোষ্ঠ সাজান হইল । 
গোশালায় বিবিধ মাঙ্গলিক বাগ্যধ্বনি হইতে লাগিল । ব্রাঙ্গণগণ 

নানা উপচারে গোষ্ট-পুজায় প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দরাণী ও 
রোহিণীদেবী অন্যান্য গোপাঙ্গনাদিগের সহিত মিলিয়া কুষণ 

বলরামের অঙ্গে তৈল-হরিদ্রা মাখাইয়া সুবাসিত জলে তাহাদের 

স্নান করাইলেন। গোষ্ঠ-পুজা শেষ হইলে পুরোহিতগণ 
বালকদ্বয়ের হস্তে গো দোহনভ। অর্পণের অনুমতি প্রদান 

করিলেন। নন্দমহারাজ বিবিধ অলঙ্কারে স্থসভ্ভিত দুইটি 

ভুপ্ধবতী গাভী আনাইয়া রাম-কুষ্ণের করে দোহন-ভাঙ্খ দিলেন । 

ছুই ভাই সাতিশয় দক্ষতার সহিত পরমানন্দে দোভন করিতে 

লাগিলেন । 

“তবে নন্দ শান্ব আনাইলা দুই গাই । 

ধবলী শ্রামলী বৎস সহভিতত তথাই ॥ 

স্ুরভি-সম্ততি সেই মহা দ্রপ্ধবতী | 

্ব্ণযুক্ত শৃঙ্গ খুর নবীন যুবতী ॥ 



বতস-চারণ ৫৫ 

তুই গাই ছুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয়] | 

দোহন করিল! গাভী আনন্দিত হৈয়৷ ॥ 

দোহাকার ছুগ্ধ-ভাঁও ক্ষণেকে পুরিল। 

প্রথম দৌহন-ঢপ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল ॥৮ 

( চৈতন্য দাস ) 

বৎস-চারণ 

ইহার পার হইতে রাম-রুঞ্চ প্রতিদিন পরম উৎসাহে গো- 
দোহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল গো-দোহন করিয়া 

তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সমবয়স্ক অন্যান্য গোপ- 

বালকের প্রতাহ কেমন স্ফুত্তি করিয়া মাঠে বাছুর চরাইতে 

যায়, তাহারা কত খেলা খেলায়, আবার কেমন মনের আনন্দে 

হৈ হৈ করিতে করিতে নাচিয়া কুন্দিয়া বসগণ লইয়া গৃহে 
ফিরিয়া আসে; সে সব দেখিয়! শুনিয়া রামকুঞ্চের প্রাণেও 

বস-চারণের সাধ জাগিয়া৷ উঠিল। 

কুষ্ণ মায়ের কাছে যাইয়া বলিলেন, “মা, আর আর রাখাল- 

বালকদের মত আমাকে ধড়৷ চুড়া পরাইয়া দাও, আমার ভালে 

অলকা তিলকা, গলে বনমালা শ্রবং হস্তে শিক্গা, বেণু ও বেত্র 

দিয়া রাখালবেশে সাজাইয়া দাও, আমি বাছুরি চরাইব। 

এ দেখ শ্রীদাম, স্তদাম, সুবল, মধুমল প্রভৃতি সাজিয়া গোষ্ঠে 
যাইতেছে, আমিও গোষ্ঠে যাইব ।” 



৫৬ বালক শাক 

“আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর । 

পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বাধ চূড়া 
চরণেতে পরান নুপুর ॥ 

অলক! তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে 

শিক্ষা বেত্র বেণু দেহ ভাতে । 

শ্রীদাম ক্তদাম দাম সুবলাদি বলরাম 

সবাই দাড়াইয়! রাজপাথে ॥% 

গোপালের কথা শুনিয়া মায়ের প্রাণ ধড় ফড় করিতে 

লাগিল। তিনি এই “দুধের ছাওয়াল” গোষ্ঠে পাঠাইয়া কেমন 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন ? নন্দ আসিয়া বশুস-চারণে অনুমতি 
দিলেন। বলিলেন, “আমর! বৈশ্যজাতি, গোচারণ আমাদিগের 

বৃত্তি ইহাতে বাধ! দেওয়া উচিত নয়।” যশোদাও বুঝিলেন যে, 
গোপরাজ ঠিক কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু কুষ্ণকে ছাড়িয়। 

দিতে যে তাহার প্রাণ প্রবোধ মানে না। রাণীর দু'্নয়ানে 

ন্মেহধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি করুণকণ্১ে বলিলেন, 

“গোপাল, তুই এ সকল চঞ্চল বাছুর লইয়া কেমন করিয়া 
গোঠে যাইবি ৰাপ্? তোর কোমল চরণে না জানি কত 

কুশাঙ্কুর বিধিবে। আজ থাক্ বাবা, আর একটু বড় হও, 
তারপর ইচ্ছামত বশস-চারণ করিও 1” 

“চঞ্চল বাছুর সনে * কেমনে যাইবে বনে 

কোমল ঢখানি রাঙ্গা পায় । 

বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে 

প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥৮ 
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টি 

কিন্তু কৃষ্ণ মায়ের কথায় নিবৃত্ত হইলেন না। একবার 

মাথায় খেয়াল চাপিলে ত তাহ! না করিরা রক্ষা নাই! কৃষ্ণ 

মায়ের আঁচল ধরিয়া আবদার করিতে লাগিলেন, মুখ ফুলাইয়৷ 
কত কাদিলেন, কত চক্ষের জল ফেলিলেন, আবার জননীকে 

খুসি করিবার জন্য শাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুন্বন 
করিলেন, নিজে ভাসিয়৷ মাকে ভাসাইতে চেষ্টা করিলেন। 
যশোদা পরাস্ত ভইলেন এবং গোপালকে গোষ্টের সাজে সাজাইতে 
বসিলেন। 

“কান্দিয়। সাজার নন্দরাণী | 

তেরি হলধর পানে ধারা বহে ত্র”নয়নে 

মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী ॥ 

ক্তন-্দীরে আখিনীরে বসন ভিজিয়! পড়ে 

বেশ বনাইতে কাপে কর । 

কান্দি গদ-গদ কভে আঁকি রাখি যাভ তবে 

শন্য না করিভ মোর ঘর ॥৮ 

( অজ্ঞাত ) 

নন্দরাণী নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শ্রীরুষ্জকে সাজাইয়। 
বলরামের হস্তে সমর্পণ করিলেন । বলিলেন, “বলাই, আমার 

মাথার দিবিব, তোমরা দূর বনে যাইও না, বাটার নিকট নিকট 

থাকিয়া সাবধানে বাছুরি চরাইও। আর বস চরাইতে চরাইতে 
বেণু বাজাইও, আমি ঘরে বসিয়া তাহা শুনিব।” বলরাম 
শ্রীকঞ্ণচকে অগ্রে লইয়া! অন্তান্ত গোপবালকদিগের সহিত 
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বতস-চারণে বহিষ্গত হইলেন। নন্দরাণী তীহাদিগকে বিদায় 
দিয়া গৃহকন্ম্ে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু অনুক্ষণ কুষ্ণ-চিন্তা তাঁহার 

প্রাণ অধিকার করিয়া বদিল। 

কৃষ্ণকে পাইয়া রাখালবালকদিগের আনন্দের সীমা রহিল 

না। বলরাম সকলকে লইয়া ব্রজভূমির অদূরে বৎস-চারণ 
করিতে লাগিলেন । তীহারা কখন ব৷ বেণু বাজাইয়া ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করেন, কখনও নৃতা করেন, কখনও ৰা নুপুর ধ্বনিত করিয়া 

জোরে জোরে লক্ষ দেন। আবার কখন বা পশুপক্ষীর স্বর 

অনুকরণ করিয়। নানারূপ শব্দ করেন, কখনও বা! সামান্য কথায় 

হাসিতে হাসিতে সকলে তুণের উপর গড়াগড়ি যান। রামকৃষ্ণ 

এইরূপে বস-চারণ ও খেলা-ধূল। সাঙ্গ করিয়া বতসগণ লইয়া, 

গুহে ফিরিলেন, যশোদা-রোহিণীর প্রাণ এতক্ষণে স্বস্থ হইল । 

বৎসাস্ুরবধ 

এইরূপে কুষ্জবলরাম প্রতিদিন শ্রীদামাদদি গোপবালক- 

দিগের সহিত ব্রজভূমির নিকটে নিকটে বস-চারণ করিতে, 
লাগিলেন । তাঁহার! একবার ঘরের বাহির হইতে পারিলেই 

আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকেন। উন্মুক্ত 

নীলাকাশতলে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত স্তৃবিস্তৃত প্রান্তরে আসিয়া 

তাহাদের অঙ্গে স্ফত্ডি ধরে না। তীহারা উল্লাসভরে কত নুতা 
করেন, কত প্রকার কৌতৃকময় ক্রীড়ায় উন্মত্ত থাকেন তাহার 

বর্ণনা করা যায় না। (সেই পরস্পর সখাভাবাপন্ন ব্রজের 
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রাখালগণের আনন্দোশফুল্ল মুখগুলি দেখিয়া তাহাদের সরল 
স্বচ্ছন্দ সানন্দ গতিবিধি ও লীলাখেল৷ দর্শন করিয়া! দেবতারাও 

মুগ্ধনেত্রে গোষ্ঠের পানে চাহিয়া থাকেন। 
একদা রাম-রুষ্ণ সখাঁদিগের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাতীরে 

বওস-চারণ করিতেডিলেন । কুষ্ণ দেখিলেন যে, একটা ভীষণ 
দৈতা ব€স-রূপ ধরিয়! বাছুরের পালে মিশিয়া গেল। এ অস্ত্র 
কংস কর্তৃক প্রেরিত; স্বিধা পাইলেই রাম-কুষ্জের প্রাণনাশ. 

করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য । কিন্তু কৃষ্ণ ত প্রতারিত 

হইবার পাত্র নহেন। তিনি ধীরে ধীরে, যেন কিছুই জানেন 
না, এইরূপভাবে বসপালের মধো প্রবেশ করিলেন এবং সহসা 
এ বৎসাস্ত্ররের পশ্চাদভাগের দুইপদ ও লাঙ্গল একসঙ্গে ধরিয়া 

উহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন । দেখিয়া রাখালবালকদের ত 

চক্ষু স্তির! এইরূপে ঘুরাইতে ঘুরাইতে খন অস্ত্রের প্রাণবায় 
বাহির হইল, তখন কু উহাকে ঘূর্ণামান অবস্থাতেই নিক্ষেপ 
করিয়। একটা কপিখবৃক্ষের উপর ফেলিয়! দ্িলেন। অস্ত্রের 

প্রকাণ্ড দেহের ভারে গাছট৷ মড় মড় করিয়৷ ভাঙ্গিয়। পড়িল। 

তাহা দেখিয়া গোপবালকেরা বিন্মিত হইল। আকাশস্ত দেবগণ 

সন্থুষ্ট হইয়া কুষ্ণেের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

বকাম্থরবধ 

যতই দিন যাইতে লাঁগিল, বস চরাইতে চরাইতে রাম-কৃষ্ণের 

সাহস ততই বাড়িয়া চলিল। তাহারা দিন দিন দুর হইতে, 
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দরান্ভরে গিয়া বস চরাইতে লাগিলেন। সে কথা যশোদার 

কাণে গেল। তিনি একদিন প্রভাতে উঠিয়া বলরামকে ডাকিয়া 

বলিলেন, “বলাই, তোমরা নাকি এখন প্রত্যহ দুরবনে যাইয়া 
বাছুরি চরাও ? আমি আর কুঞ্ণচকে তোমাদের . সঙ্গে যাইতে 

দিব না। আমার ননীগোপাল বাছুরি চরাইতে দুর বনে যাইবে, 

ইভা আমি প্রাণে সহা করিতে পারি না ।” 

“গোপাল নাকি যাবে দুর বনে? 

তবে আমি না জীব পরাণে ॥ 

দরধিমন্তন কালে সন্মথে বসিয়া খেলে 

আঙিনার বার নী করি। 

আঙ্গিনার বাতির হৈয়া বদি গোপাল খেলে যাইয়া 

তবে প্রাণ ধরিতে না পাৰি ॥ 

গোপাল আমার পরাণ পুতলী । 

তোমারে সঁপিয়া রাম কছুই সন্দেহ নাই 

ভবু প্রাণ করয়ে বিকুলি ॥% 

বলরাম বলিলেন, “মাগো, তুমি ভয় পাইও না। আমি 

(বেলা অবসানে তোমার গোপাল তোমার কোলে আনিয়া! দিব। 

কোনও চিন্তা করিও না। কুষ্জকে আমি প্রাণের অধিক 

ভালবাসি । তাহাকে সর্বদা কাছে কাছে রাখিব, বার বার 

যাচিয়া খাওয়াইব, আর শিঙ্গাবেণু বাজাইয়া গো-চারণ শিখাইব । 
আমি নিমেষের তরেও তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিব না ।” 

“সপি দেহ মার হাতে আমি লৈয়। বাব সাথে 

যাঁচিয়া' খাওয়াব ক্ষীর ননী। 
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আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়ে গো 

জীবনের জীবন নীলমণি ॥” | 

যশোদ! বলরামের কথা শুনিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন 

এবং কাঁদিতে কাদিতে গোপালকে সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু 

সাজাইবেন কি ! 

“আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা । 

প্রতি অঙ্গ চুম্বইতে মনে তয় লোভা ॥ 
বান্দিতে বিনোদ চড়া নিরখিতে কেশ। 

আখিযুগ ঝর ঝর না হইল বেশ ॥৮ 

নন্দরাণী নয়নের জলে ভাসিতে লাগিলেন, আর কুষ্ণের 

বেশ করিতে পারিলেন না। তখন বলরাম যত্বপূর্ববক কানাইর 

চড়া বাঁধিয়া দিলেন; যে অঙ্গে যে আভরণ শোভা পায়, তাহ! 

দিয়াই কুষ্ণকে সাজাইতে লাগিলেন । 
“গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল। 

বতনে কানাই-চুড়া বলাই বান্ধিল ॥ 

মঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল। 

শ্ববণে কুগ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার ॥ 

গীত ধড়। আঁটিয়া পরায় কটিতটে। 

বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে ॥ 

ললাটে তিলক দিল ্রদরাম আসিয়া । 

নুপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরির। ॥৮ 

( ঘনরাম দাস ) 

যশোদা একটু স্থির হইয়া গোপালকে কোলে বসাইলেন 
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এবং তাহার প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া দেবগণের নাম করিয়। 

করিয়া রক্ষা-মন্ত্র পড়িলেন। অতঃপর ললাটে গোময়ের ফৌটা 

দিয়া বলরামের ভাতে সঁপিয়। দিলেন। শ্রীকুঞ্চ মাতৃচরণে প্রণাম 
করিয়া বলাইদাদার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে গিয়া আর আর 

গোপবালকদের সহিত মিলিলেন। বালকগণের আনন্দ-কোলা 

হলে ও শিঙ্গাবেণুর ধ্বনিতে ব্রজধাম আনন্দময় হইয়া উঠিল। 
তাহারা নাচিতে নাচিতে বসপাল লইয়া চলিল। 

“প্রণতি করিয়া মায় চলিল! যাদব রায় 

আগে পাছে ধায় শিশুগণ। 

ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গেো।-ক্ষর রেণু 

সুর নর ভরষিত মন ॥ 

আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল 

তৈ ভে শবদ ঘন রোল। 

মধো নাচি বায় শ্রাম দক্সিণে সে বলরাম 

ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর ॥ 

নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব 

শিরে চড় নটবর-বেশ। 

আসিয়া যমুনাতীরে নানা রঙ্গে খেলা করে 

কত কত কৌতভুকবিশেষ ॥ 

কেভ যায় বুষছান্দে কেহ কারে৷ চড়ে কান্ধে 

কেহ নাচে কেহ গান গায় । 

এ দাস মাধব বলে কি শোভ। বমুনাকুলে 

রাম কানাই আনন্দে খেলায় ॥% 
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নবীন রাখালসকল এইরূপে বস চরাইতে চরাইতে যমুনার 

তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, 'এবং নানা রঙ্গে খেলা করিতে 

করিতে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্থ হইয়া নিকটবর্তী জলাশয়ে গরিয়া 
অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতে লাগিল, বসকুলকেও জলপান 

করাইল। তাহারা তীরে উঠিবে এমন সময় চাহিয়। দেখে যে, 

বকের আকুতি একট! প্রকাগুকায় পক্ষী হা করিয়া তাহাদের 

দিকে দ্রত আসিতেছে | পাখীটা যেন ছোট খাট একট! পাহাড়ের 

মত। উহার একটা ঠোঁট মাটিতে, আর একটা ঠোট আকাশে 

গিয়। ঠেকিয়াছে । বলা বান্ুলা যে, উহ! কংসেরই প্রেরিত একটা 

অসুর । উহাকে দেখিয়া বালকের! ভয়ে কীপিতে লাগিল। 

অন্ররটা দেখিতে দেখিতে আসিয়া কুষ্জকে গ্রাস করিল, 

কিন্তু গিলিতে পারিল না। কুষ বকাস্ররের মুখের ভিতরে 

গিয়াই আগুনের গোলার .্যায় উহার তালু-মুল দগ্ধ করিতে 

লাগিলেন, অস্তুর সহা করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
বমন করিয়া ফেলিল। কুঞ্জ স্স্থদেহে প্রশান্তভাবে দাঁড়াইয়। 

বকের তামাসা দেখিতে লাগিলেন । বকাস্থর পুনর্ববার মহারোষে 

উত্তেজিত হইয়! কুষ্ণকে চঞ্চদ্বারা আঘাত করিতে উদ্ত হইল । 

কৃষ্ণ তখন দুই হাতে বকের ছুই ঠোঁট ধরিয়া উভাকে তৃণের ন্যায় 

চিরিয়া ফেলিলেন। কুষ্ণকে বিপদাপন্ন দেখিয়া রাখালগণের 

অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহারা হত-বল হতবুদ্ধি হইয়া 

যেন কান্টের পুভ্তলিকার মত দীড়াইয়া ছিল। এক্ষণে বকাস্থরের 

গ্রাস হইতে কুষ্ণকে সুস্থদেহে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সকলের 
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ধড়ে প্রাণ আসিল । বকাস্তরনিধনে কুষ্ণের পরাক্রম দেখিয়া 

তাহারা বিস্মিত হইল । 

অতঃপর শিশুরাখালের দল কুষ্ণকে মাঝে করিয়া শিক্গা 

বেণু বাজাইতে বাজাইতে, পাচনি ঘুরাইয়া নাচিতে নাচিতে. 

বসপাল ফিরাইরা গৃহপানে ছুটিল। তাভাদিগের সর্ববাঙ্গ ধুলি- 
ধূসরিত, মাথার চড়া! এদিকে ওদিকে ভেলিয! পড়িয়াছে, বসন 

ভুষণের পারিপাটা বিনষ্ট হইয়াছে, অলকা৷ তিলকা আধ আধ 
মুছিয়া গিয়াছে, কুটিল কুন্তল আউলাইয়৷ চক্ষের উপরে আসিয়৷ 

পড়িয়াছে। সকলেরই মুখ ম্লান ও স্বেদযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু 
তাহাতে অবসাদের কোনও চিত নাই | তাহার যেন দিথিজয় 

করিয়! মহা-উল্লাসে গুভে ফিরিতেছে । জননীগণ পথের দিকে 

চাহিয়া দুয়ারে টঈাড়াইয়া ছিলেন, তাহারা বেণুরব শুনিবামাত্র 

অগ্রসর হইয়া আপন আপন পুক্রকে গৃহে লইয়া গেলেন। 

তাহাদের মুখে কৃষ্ণকর্ভক বকাস্্রনিধনের কণা শুনিয়া গোপ- 
গোগীগণ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন । তাহার! সিদ্বীস্ত করিলেন 

যে, শিশুর দেহে দেবতা আবিভূতি হইয়া এসকল অদ্ভুত কার্ধ্য 
কর।ইতেছেন। নতুবা নালকের কি সাপ্য যে, এরূপ অসাধ্য- 

সাধন করিতে পারে! 

আর এক দিনের কথা 

আজ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বলরাম শিঙ্গাধ্বনি করিলেন । 
বলরামের শিঙ্গীধ্বনি শুনিয়া গোয়ালপাড়া জাগিল, প্রতি 

গোশালায় ভাম্বা হাম্বা! রব উঠিল । 
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“সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া । 

বলরামের শিল্গায় জাগিল গোয়ালপাড়া ॥ 

হাম্বা হাম্বা রব "য উঠিল থরে ঘরে। 

সাজিয়। ঝাচিয়া সবে ভভলা বাহিরে ॥৮ 

( বলরাম দাঁস ) 

দেখিতে দেখিতে শত শত ব্রজের রাখাল সাজিয়া গুজিয়। 

আপন আপন বতসগণসচিত মাসিয়া উপশ্থিত তইল | নন্দ- 

মহারাজ মাজ স্বহস্তে ক্ুঞ্চবলরামকে গোষ্টের সাজে সাজাইতে 
মআসিলেন। তিনি কুষ্ণকে পীত ধড়া ও বলরামকে নীল বসন 

কটি অঁটিয়া অপরূপ ছ।দে পরাইয়া দিলেন। যাশোদা ও 

রোহিণী আসিয়া ব।ছাদের শ্রন্দর ললাটে মনোহর তিলক রচনা 

করিয়া দিলেন, আকর্ণবিস্তুত ভ্রযুগল বেষ্টন করিয়া জুল্ফির 

নিন্নভাগ পধ্যন্ত ঘুরাইর। বিন্দু বিন্দু চন্দনের বিন্দু দিয়া 

সাজাইলেন। ন।সিকায় উজ্জ্বল মুকুতা পরাইলেন, মস্তকে 

শিখিচন্দ্র দিয়া চুড়া বাঁধিলেন। গলায়, গুঞ্জাহার ও বনমালা 

পরাইলেন এবং কোলে বসাইয়া রাঙ্গা চরণে নুপুর পরাইয়া 

দিলেন! নুপুর পরা হইলে বলরাম জননীর ক্রোড় হইতে সহসা 
উঠিয়া দডাইলেন, তীভার পায়ের নূপুর রুণুঝুনু বাজিয়া উঠিল । 
অমনি কৃষ্ণও মায়ের কোল ছাড়িয়া গমনোগ্ভত হইলেন। 

যশোদা গোপালকে গার্টুন্সেহে বুকে চাপিয়৷ ধরিয়া ঘন ঘন তাহার 

চাদমুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাণী এক একবার গোপালকে 
ছাড়িয়। দিতে চাহেন আবার টানিয়। বুকে ধরেন । অবশেষে 
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বলরামের উত্তেজনা-বাক্যে তাহাকে বিদায় দিতে বাধা হইলেন। 

' কিন্তু রক্ষা-মন্ত্র পড়িতে ও ভালে গোময়ের ফৌটা দিতে 

ভুলিলেন না। 

যশোদা বলরামের নীল ধড়ার অঞ্চলে ক্ষীর সর নবনী 

বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, “বলাই, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়া 

শপথ কর যে, গোপালকে সর্ববদা তোমার কাছে কাছে রাখিবে। 

এই যে ক্ষীর নবনী দিলাম, ইহা তুমি আগে খাইও, তারপর 
আর আর শিশুগণকে খাওয়াইবে, সর্বশেষে গোপালের মুখে 

দিও। বাছা আমার যত ব্রজরাখালের এঁটো খাইতে বড় 

ভালবাসে 1” বলিতে বলিতে রাণীর দু'নয়নে ধারা বহিতে 

লাগিল। ক্ুঞ্চবলরাম জননীদ্বয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বাহির 

হইলেন। আগে আগে যুখে যুখে অগণিত বৎস হাম্বা হান্ব। 
রব করিতে করিতে চলিল, আর বজবালকগণ' পাছে পাে 

হৈহৈ শব্দ করিয়। যাইতে লাগিল। সকলেরই সমান বয়স, 

সমান বেশ ও একই ছাদে ধড়াচুড়া পরা । কুষ্ণ, বলরামের 

বাম ভাগে থাকিয়া তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিলেন। 

মৃগনয়ন৷ ব্রজাঙ্গনাগণ অট্টালিকার ছাদে দাড়াইয়া এক দৃষ্টে 

চাহিয়! প্রিয়দর্শন শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠগমন দর্শন করিতে লাগিলেন । 
দেখিতে দেখিতে ক্রু তাহাদিগের চক্ষুর অন্যরাল হইলেন, কিন্তু 

প্রাণের অন্তরাল হইতে পারিলেন না। 

শিশু রাখালগণ নানা রঙ্গে খেলা করিতে করিতে যাইয়! 

যমুনার তীরে উপস্থিত হইল এবং নবীন কোমল তৃণময়. প্রান্তরে 
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বৎসকুল ছাড়িয়া দিয়া বিবিধ কৌতুক-ক্রীড়ার় কাল কাটাইতে 
লাগিল। | 

“রাম কানাই কালিন্দীর তীরে। 

শ্বেত শ্তাম ছুই ভাই চাদ মেঘে এক ঠাই 

শিশুগণ তারা যেন ফিরে ॥ 

কেহ জলপানে ধায় অঞ্জলি পুরিয়া খায় 

কেহ দেখে নিজ অঙ্গ-ছায়া । 

যমুনা আনন্দ মন তরঙ্গ উঠিছে ঘন 

দেখি ব্রজবালকের মায়া ॥ 

কেহ হাতী ঘোড়৷ হয় রাখাল রাখালে বয় 

কেহ নাচে কেহ গায় গীত । 

কেহ বায় শিঙ্গাবেণু বলে রাজা হৈল কান্জু 

বলাই হইল তার মিত ॥% 

( বংশাবদন ) 

ব্রজরাখালগণ মিলিয়া কানাইকে রাজা সাজাইল এবং 

বলাইকে ভাহার মন্ত্রী করিল। তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয় 

কৌতুকভরে লাফাইয়। ঝাঁপাইয়া, অঙ্গে অঙ্গে ঠেলাঠেলি করিয়া, 

পরস্পর পরস্পরের দ্রব্যাদি ছুড়িয়া, কেহ বা কাহারও কাধে 

চড়িয়া, আবার পা ধরাধরি করিয়া আমোদ করিতে লাগিল । 

অতঃপর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সকলে মিলিয়া ঠিক করিল 
যে, আর এরূপভাবে খেল! কর! হবে না, সমান সমান ছুই দল 

হইয়া খেলিতে হইবে । এক দলের প্রধান হইবেন কানাই, 
আর. এক .দলে থাকিবেন বলাই । খেলায় যাহারা হারিরে, 
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তাহারা অপর দলের সকলকে কীধে করিয়া বংশীবটের তলা 

পধ্যন্ত লইয়া যাইবে । 

“আরে মোর রাম কানাই । 

যমুনাতীরের ছাঁয়ে খেলে দোন ভাই ॥ 

সবাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল। 

হারিলে চড়িব কান্দে এই পণ কৈল ॥ 

যে জন হাঁরিবে ভাই কান্ধে করি নিবে। 

বংশীবটের তলে গিয়। রাখিয়৷ আসিবে ॥৮ 

( ঘনরাম দাস ) 

তখন দুই ভাই আসিয়া দ্বুই দ্রিকে দাড়।ইলেন। শ্রীদাম 

স্থদাম প্রভৃতি কানাইর দিকে গেল, স্ববল বলরামের দিকে গিয়া 

নাচিতে লাগিল। অবিলম্বে খেলা আরন্ত হইল । 

“এমত বায় খেলু খেলা আরম্ভিলা । 

সঘনে গম্ভীর নাদে থেলিয়! চলিল! ॥ 

ঘনরাম দাস কহে দেখিয়া বলাই । 

আপনি সাঁওলি ভাঙ্গি ভারিল! কানাই ॥৮ 

বলরামকে সম্মুখে দেখিয়া কু্ণ ইচ্ছা করিয়াই ছত্রভঙ্গ দিয়া 
খেলায় পরাজর স্বীকার করিলেন । ক্রুঞণ স্ববলকে, কেন জানি 

না, একটু বিশেষ গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাকে কীধে 

করিয়াও স্খ পাইতেন। তাই খেলায় হারিয়া তিনি মনের 

আনন্দে স্ুবলকে কাধে লইয়া বংশীবটের তলায়, চলিলেন। 

শ্রীরাম বলরামকে কীধে লইল, কিন্তু কীধে করিয়া আর যে 
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চলিতে পারে না! বলরামের যে প্রকাণ্ড বিশ্বস্তর দেহ, শ্রীদাম 
তাহাকে বইতে পারিবে কেন! শ্রীদামের সকল গা বাহিয়। ঘাম, 
পড়িতে লাগিল, শ্রীদাম আর শ্বাস ফেলিতে পারে না। সে 

অতি কৰ্টে হৃপাইতে হ।পাইতে চলিল, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়৷ পড়ে 

আর কি! 

্রীদামের ক্রেশের একশেষ হইতেছিল। সে প্রতিজ্ঞা 

করিল, “আর আমি কানাইর দলে খেলিব না। কানাই 

জিতিলেও বলাইর ভয়ে ভয়ে হার মানে। ইহার পর যখন 

খেল! হবে তখন আমি বলরামের পক্ষে খেলিব। যদি খেলায় 

জিতি তবে কানইর কাধে চড়িব, আর যদি হারি তবে ন৷ হয় 

কানাইকে কাধে লইব, সে ত স্থখেরই কথা । বলাইর পক্ষে 

থাকিলে আর বলাইকে কাধে করিতে হইবে না। বাপরে ! 

মত্ত বলরামকে বিপক্ষে দেখিলেই যে ভয়ে প্রাণ পুকাইয়৷ যায়। 

তাহাকে স্কন্ধষে বহন করিতে পারে কাহার সাধ্য ! 
“আজি খেলায় হারিল1 কানাই । 

স্থবলে করিয়! কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে 

বংশীবটের তলে যাই ॥ 

শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া 

শ্রমজলধারা পড়ে অঙ্গে । 

এখন খেলিব ঘবে হইব বলাইর দিকে 

আর না খেলি কানাইর সঙ্গে ॥ 

কানাই না জিতে কভু জিভিলে হারয়ে তবু 

হারিলে জিতয়ে বলরাম । 
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খেলিয়৷ বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে 

নহে কান্ধে নিব খঘনশ্তাম ॥ 

মত্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে 

খেলিতে যাইতে লাগে ভয় | 

গেড়,য়া৷ লইয়া করে হারিলে সবারে মারে 
ঘনরাম দাস দেখি কয় ॥৮ 

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে চাদের হাট মিলাইয়৷ ষমুনাতীরে আনন্দে 
বিহার করিতে লাগিলেন । খেলাভঙ্গ হইলে চাদমুখ শিশুগুলি 

স্বাধীনভাবে ইতস্তত; বেড়াইতে লাগিল। কেহ বা বেণু 

কেহ বা শিঙ্গা বাজাইতেছে, কেহ কেহ ভ্রমরগুপ্তীনের সহিত 

গলা মিশাইয়। গান গাহিতেছে, কেহ কেহ কোকিলের সঙ্গে সঙ্গে 

কু কুহু করিতেছে, কেহ কেহ হংসগণের সহিত তাহাদেরই 
মত হইয়া চলিতেছে, কেহ কেহ বা ময়ুরদিগের সহিত ঠাঁট 
করিয়! নাচিতেছে, কেহ কেহ গাছে চড়িতেছে, কেহ কেহ হরিণ 

শাবকের গল! জড়াইয়! এক সঙ্গে চলিতেছে, আবার কেহ কেহ 

পর্ববত-প্রবাভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণগুলি লক্ষ দিয়া পার হইতেছে, 

কেহ কেহ বা জলাশয়ে আপনাদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ততপ্রতি 

মুখভঙ্গী করিতেছে, এবং কেহ কেহ স্ব স্ব প্রতিধ্বনি শুনিয়া 
আক্রোশের সহিত কত রকম শব্দ করিতেছে । এইরূপভাবে 

সার'দিন তাহাদের লীলা! খেল! চলিল। 

খেলা সাঙ্গ হইলে সঙ্গে আনীত খাস্থ দ্রব্য বাঁটিরা তাহার! 

সকলে মিলিয়া ভোজন করিল। গৃহে ফিরিবার সময় বুঝিয়া 
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কুষ্ণ বেণুরব করিলেন এবং বলরাম শিলঙ্গায় ফু দিলেন। অমনি 
বসসকল পুচ্ছ উচ্চ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে গৃহপানে , 
ছুটিল, তাহ (দের ক্ষরোদ্িত ধূলারাশিতে পথ ঘাট আচ্ছন্ন হইল। 

ব্রজরাখালের দল কৃষ্ণবলরামকে মাঝে করিয়া শিক্গা বেণু 
নজাইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল । 

অধান্থর বধ 

কৃষ্ণ প্রতিদিনই বসচারণ করিতে বাহির হন এবং ব্রজ- 

বালকদিগকে লইয়! নিত্য নূতন খেল! পাতিয়া তাহাদের গ্রীতি 
বদ্ধন করেন। এইরূপে একদা তিনি সখাগণসঙ্গে বসচারণ 

করিতে করিতে যমুনাপুলিনে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বশুস- 
কুল প্রান্তরে ছাড়িয়া দিয়৷ সকলের সঙ্গে খেলায় উন্মত্ত হইলেন। 

আজ কি কারণে বলর।ম বসচারণে আসিতে পারেন নাই। 

শিশুগণ খেলায় মত। এই সময়ে কংস-প্রেরিত অঘ 

নামক অসুর শরীরের প্রাণনাশের নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়া 

উপস্থিত হইল । বালকেরা যে স্বচ্ছন্দে মনের স্থখে বিচরণ 

করিতেছে তাহা দেখিয়। হিংস্থক অধাস্থরের প্রাণে যেন শেল 

বিধিতে লাগিল। “কত ক্ষণে উভাদিগকে গ্রাস করিব” এই 

চিন্তায় অসহিষু হইয়া সে সেখানে আসিল এবং যোজনপ্রমাণ 
দীর্ঘ ও পর্বততুলা বিশাল অজগরদেহ ধারণপুর্ববক কুষ্ণকে ও 

তাহার সহচর বালকগণকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ বিস্তার 
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করিয়৷ পথের মধ্যে পড়িয়া রভিল। বালকগণ দুর হইতে উ্াাকে 

দেখিয়া সর্প বলিয়! বুঝিতে পারিল না । 

তাহার পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, “দেখ ভাই, 

সম্মুখে কেমন একটা৷ পাহাড় দেখা যাইতেছে | দেখিয়া মনে 

হইতেছে যেন একটা প্রকাণ্ড অজগর শ্ুইয়। রহিয়াছে । চাভিয়। 

দেখ, এ পর্বতের কত বড় একটা গহ্বর, আর কেমন দুইটা 

রাস্তা এ গহবরের ভিতর পধান্ত গিয়াছে! গহ্বরটা যেন 
অজগরের বিস্তৃত মুখ আর রাস্তা ভুইটা যেন উহার ভুইটা 
জিহবা ! সতা সতাই বোধ হইতেছে যেন একট! বিশাল অজগর 

আমাদের সকলকে গ্রাস করিবার জর) ভা করিয়া আছে । চল, 

সকলে উহার মুখের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি ওটা কি. 
করে। ক্রু সঙ্গে থাকিতে আমাদের ভয় কি £ অজগর যদি 

নিতান্তই আমাদিগকে গ্রাস করে তবে কষ মুহকমধোই উহাকে 

পকাস্থরের দশা করিয়া দিবে, চিন্তা কি ?” 

এইরূপে ব্রজবালকগণ প্রকুত অজগরকে কল্পিত অজগর 

ভাবিয়৷ নিশ্চিন্ত মনে ভাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে বসগণ 

লইয়া তাহার মুখের ভিতরে প্রবেশ করিল । কিন্তু মনে ভাবিল 

যে পর্বতের গুহামধো প্রবেশ করিল। স্বীরুফ্ণ জাঁনিয়া 

শুনিযাও কাভাকে নিষেধ করিলেন না, নিজে সকলের পশ্চাৎু 

রহিলেন। বালকের! মুখমধো প্রবিন্ট হইলেও অজগর তাহা- 

দিগকে গ্রাস করিল না। কারণ তখনও কুষ্ণ বাহিরে ছিলেন, 
কুষ্ের প্রাণ সংহার করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্য ডিল। সর্ব 
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শেষে রু্ণ যেমন উহার মুখের ভিতরে গিয়াছেন অমনি সেই 
' ভীষণ অস্ত্র সকলকে গিলিতে উদ্ভম করিল। কিন্তু এ কি' 

রকম হইল! বেচারি যে আর দুই ওষ্ঠ একত্র করিতে পারে 
না। শ্রীরুষ্ণ বালক ও বসগণসহিত আপনাকে উহার গলার 
ভিতরে ক্রমাগত বদ্ধিত করিতে লাগিলেন । তাহাতে অধাস্ত্রের 

গলার ছিদ্র বন্ধ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটা বাহির ভইয়া পড়িল। 

সে ফাঁফর হইয়া অসঙ্থ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া ঘুরিতে ফিরিতে 

ও শরীর মোড়ামুড়ি দিতে লাগিল । শ্বাস বন্ধ তঈলে আর প্রাণ 

কতক্ষণ থাকে ? ক্ষণকালমধোই অজগরের দেহ হইতে প্রাণবায়ু 

বতিগত হইল । 

্রীকুষ্ণ দেখিলেন যে, গোপবালক ও বসগণ সকলেই 

মুচ্ছিত। তিনি স্্ীর অমুতবধিণী দৃষ্টি দ্বার সকলকে সচেতন 
করিয়! বস ও রাখালগণসহ বঝহিরে আসিলেন। স্বর্গ হইতে 

শ্রীরষ্চের মস্তকে পুপ্পবর্ণ হইতে লাগিল এবং অপ্নরা গন্ধনব 
ও বিদ্ভাধরসকল নৃতা গীত বাগ্ভ দ্বারা তাহার পুজা করিতে 
লাগিলেন। 

পুলিনভোজন ও ব্রহ্মদংমোহন 

অধাস্তুরের গ্রাস তইতে রাখ/লগণকে রক্ষা করিয়া শ্রীরষ্ণ 
বলিলেন, “ভাই, বেল! অধিক ভইয়াছে, আমরা সকলেই বিশেষ 

ক্ষুধার্ত, এখন এস, এই মনোরম যমুনাপুলিনে বসিয়া ভোজন 

করি।” বালকেরা বসকুলকে জল পান করাইয়া তৃণক্ষেত্রে 
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ছাড়িয়া দিল এবং কৃষ্ণের চতুদ্দিকে মগ্ডলাকারে বসিয়া মনের 
আনন্দে ভোজন করিতে লাগিল। 

তাহাদের ভোজন-পাত্র হইল গাছের পাতা, আর জল-পাত্র 

হইল শিঙ্গা ! খাইতে খাইতে যাহার যাহা ভাল লাগিতেছে সে 

তাহাই ভাই কানাইর মুখে তুলিয়া দিতেছে । কানাইকে 

খাওয়াইয়া তাহাদের কত স্তখ ! 

“সখাগণ লেয়। সঙ্গে । 

ভোজনসম্ভার ছিল ভারে ভার 

ভোজনে বসিল৷ রঙ্গে ॥ 

যমুনাপুলিনে বেড়ি সখাগণে 

মাঝে করি বৈসে কানু। 

পাঁড়ি বন পাতি তাহে নিল ভাত 

জল ভরি শিঙ্গা বেণু ॥ 

সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী 

ভোজন করয়ে সুখে । 

ভাল ভাল কৈয়৷ মুখ হৈতে লৈয়। 

সবে দেই কানুর মুখে ॥৮ 

বালকগণ এইরূপে কুষ্ণকে মাঝে বসাইয়া কৌতুক পরিহাস 
করিতে করিতে বিবিধ রসাল খাগ্ভদ্রবো রসনার তৃপ্তিসাধন 

পূর্বক জঠরাগ্নি নির্ববাণ করিতে লাগিল। এদিকে বশসসকল 

তণের লোভে চরিতে চরিতে কোন্ দুর বনে গিয়া প্রবেশ 

করিল। রাখালের চাহিয়া দেখে যে, প্রান্তরে একটি বওসও 
নাই। অমনি সকলে আহার ফেলিয়া উঠিতে উদ্যত হইল । 
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তাহাদের ব্যস্ততা দেখিয়া শ্রীকৃঞ্ণ বলিলেন, “তোমরা! আহার 
ন] করিয়া কেহ উঠিও না, তোমাদের কোনও ভয় নাই, আমি* 

এক্ষণেই তোমাদের সকল বাছুর আনিয়া দিতেছি ।” এই কথা 

বলিয়ই কৃষ্ণ অমনি বসগণের অন্বেষণে বাহির হইলেন, তিনি 

মুখে দিবেন "লিয়া ষে গ্রাস হাতে তুলিয়াছিলেন তাহা হাতে 
করিয়াই ছুটিলেন। 

কুঞ্ঝ বন্ধ স্থানে বসগণের অন্বেষণ করিলেন কিন্তু উহা- 

দিগকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া বমুনাপুলিনে ফিরিয়া 

আসিলেন। আসিয়া! দেখেন যে, ব₹সপালগণও ( রাখালগণ ) 

সেখানে নাই ! কুষ্ণ পুনরায় বস ৪ বগসপালগণকে খুঁজিতে 

লাগিলেন । 

ব্রহ্ম! স্বধামে থাকিয়।ই অধাস্তথর-নিধন দর্শন করিয়া আশ্চধ্যা- 

ন্বিত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীভগবান 

নন্দনন্দনের অপর লীলামহিম! দশন করিবার নিমিত্ত বস ও 

ব্রজবালকদিগকে স্বীয় মায়াদারা৷ মোহিত করিয়া অপহরণপুর্ববক 
অন্তহিত হইলেন। কুষ্ণ সকলই জানিতে পারিয়াছিলেন, 
তথাপি ব্রহ্গাকে মুগ্ধ করিবার জন্য যেন কিছুই জানিতে 

পারেন নাই এইরূপভাবে বসকুল ও বালকদিগকে অন্বেষণ 

করিতে লাগিলেন । 
বেলা অবসানপ্রায়, এখন গোষ্ট হইতে গ্রহে ফিরিবার 

সময়। কিন্তু কৃষ্ণ একাকী কেমন করিয়া ব্রজে ফিরিবেন ? 

ব্রজের জননীগণ যখন আসিয়া আপনাপন সন্তানের সংবাদ 
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জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তিনি কি উত্তর করিবেন? কি কথা 

'বলিয়৷ তাহাদিগকে সান্ত্বন। দিবেন? এ সকল ভাবিবার কথা 

বটে। কিন্তু শ্রীকুষ্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছামাত্র কোটী কোটা 

ব্রহ্মাণ্ড ট্রি করিতে পারেন, নিজেই বন্ধ হইতে পারেন, এক 

সময়ে বুরূপে প্রকাশ পাইতে পারেন । 

ব্রহ্ম।কে মোহিত করিবার জন্য আ্রারুষ্ণ স্বয়ং বসপাল ও 

বস হইলেন। সাভার ইচ্ছামাত্র যমুনাপুলিনে আবার চাদের 
হট মিলিল। শ্রীদাম, দাম, দাম, মধুমঙ্গল, স্তবল প্রভৃতি 

গেপবালকের! শিক্ষা বেণু বাজাইয়া গৃহে ফিরিবার জন্য সাজিয়া 

দড়াইল। বৎসকুল পুচ্ছ উচ্চ করিয়া উল্লম্ষন করিতে করিতে 

আসিয়। তাহাদিগকে ঘিরিয়া ঈড়াইল। কুর্ঃ নিজেই সকল 

হইলেন । যাহার যেমন আকুতি, যাহার যেমন বয়স, যেমন শিক্গা, 

বেগু ও বসনভূষণ, যেমন যেমন বওসগণ, ততসকলই শ্রীকুষণ 
নিজে হইলেন। তিনি আপনাকে অগণিত বসরূপে পরিণত 

করিয়৷ নিজেই বু রাখালরূপে উভাদিগকে চালনপর্বনক ক্রীড়া 

করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন । 

ব্রজবালকগণের জননীগণ বেণুরব শ্রাবণে সত্তর হইয়া ছুয়ারে 

অ(সিয়। ঈাড়াইলেন এবং বালকের রূপধারী পরতব্রহ্ধ শ্রীকঞ্জকেই 
নিজ নিজ পুল্র মনে করিয়া ন্মেহভরে বুকে ধরিয়া আনন্দে 

আত্মহারা হইলেন, পরে তাহ।দের গায়ের ধুলা ঝাঁড়িয়া মুছিয়া 

গোষ্টের বেশ বদলাইয়া৷ দিলেন এবং স্ব স্ব বালকের কুচি. 
অনুযারী আহাধ্যদ্বার' তাহাদিগকে আহার করাইতে লাগিলেন । 
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সকল গোশালায় হান্বা হাম্বা রব পড়িয়া গেল। গাভীসকল 

প্রান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্েতে আপনাপন বাছুরের গা, 

চাটিতে লাগিল, বসগণ সারাদিনের পর আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া 

জননীর স্তনপানে রত তইল । 

গোপীগণ আপনাপন পুজ্রাপেক্ষা যশোদানন্দন শ্রীকুষ্ণকে 

সমধিক শ্লেহ করিতেন। কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের আকষণ 

অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু এক্ষণে নিজ নিজ পুজ্ের প্রতি তদ- 
৫পক্ষ। অধিক হেভাকষণ দুষ্ট হইল, এবং এক বতসর পধ্যন্ত 

উহা! এমত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তাহার সীম! রহিল ন।। 

বসসকলের প্রতিও গ।ভীগণের স্নেভ মমতা পুর্ববাপেক্ষা দিন 

দিন শতগুণে বাদ্ধত হইতে লাগিল । 

এইরূপে আীরুষ্খ স্ব বস ও বসপালক হইয়া 

সম্বংসর পধ্যন্ত বনে বনে ও গে।ষ্ঠে গোষ্ঠে ক্রীড়া করিলেন। 
এতদিন বলদেবও মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। এক বৎসর পুর্ণ 

হইবার পাঁচ সাত দিবস অবশিষ্ট থাকিতে বলরাম একদিন 

বৎসচারণ করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । সেই বন 

হইতে গোবদ্ধন পর্বত কিছু দুরে অবস্থিত। সেই সময়ে 

গোবদ্ধন পর্বতের শিখরদেশে কতগুলি গাভী চরিতেছিল, 

তাহার৷ | নিন্সে ব্রজসমীপে আপনাপন বসসকল দেখিতে 

পাইল । দেখিবামাত্র গ।ভীগণ অত্যন্ত স্নেহাকৃষ্ট হইল এবং 

চুম্বক যেমন লৌহকে আকষণ করে তত্রপ প্রবল আকর্ষণে 
ছুটিয়া চলিল। তাহার! ছূর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া 
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পৃষ্ঠে লাঙ্গল তুলিয়া ভ্রতবেগে ধাবিত হইল, গোপগণ কিছুতেই 
'উহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে 

গাভীসকল সমতল প্রান্তরে আসিয়া বসগণের সহিত মিলিত 
হইল এবং অত্যন্ত ন্সেহের আবেগে এরপভাবে উহাদের 

গাত্রলেহন করিতে লাগিল যেন উহ্াদিগকে গ্রাস করিয়া 

ফেলে! গোপগণ তাভাদের পশ্চা পশ্চা আসিয়া সেখানে 

উপস্থিত হইল এবং তথায় স্ব ব্স পুভ্রগণকে দেখিয়া স্েহে 

বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহার আপনাপন পুক্রকে গ্রহণ: 

করিয়৷ বারংবার বান্ুদ্বারা আলিঙ্গন ও মস্তক আত্রাণ করিতে 

লাগিল। কেহই তনয়কে বুকে ধরিয়া আর ছাড়িতে পারে না. 

যেন উহাদের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইতে চায় ' 

এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া বলদেব আশ্চধান্ষিত 

হইলেন, এক বশুসর পরে তাহার মোহ ভাঙ্গিল। তিনি ভাবিতে 

লাগিলেন, “পুর্বেব কুষ্চের প্রতি ব্রজবাসিগণের যেরূপ অত্যধিক 

প্রীতি ছিল, এক্ষণে আপনাদের বালকের প্রতি তজপ গাঢ় স্নেহ 

দেখিতেছি । ব্রজবলকদিগের প্রতি আমারও প্রীতি উত্তরোত্তর 

সাতিশয় বুদ্ধি পাইতেছে, এ কি আশ্চর্যা কাণ্ড! বসগণের 

গ্রুতি গাভীদেরও তদ্রপ বৃদ্ধিশীল স্সেহ দেখিতে পাইতেছি। 

ইহার কারণ কি ? এ কোন্ মায়া ? যখন ইহা হইতে আমারও 

মোহ জন্মিয়াছে তখন মনে হয় যে ইহা কুষ্জেরই মায়া |” 

বলরাম 'এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানময় নেত্রে চাহিয়া দেখিতে 

পাইলেন যে,.সকল বস, সমুদার সখা, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ । তখন 
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তিনি কুষ্ণজকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভাই, আমি আগে জানিতাম 

যে, এই সকল ব্রজবালক দেবগণের অংশ এবং এই সকল 

বস খধিদিগের অংশ, কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমিই সকল, 

তরমিই সর্রূপে দীপ্তি পাইতেছ ! এ সকল কি? কেমন 

করিয়া এরূপ হইল ?” তখন শ্রীকুণ ব্রহ্মাকর্তক বস ও বগুস- 
পাল হরণের আমুল সমস্ত বুস্তান্ত বলর।মকে বলিলেন । 

ব্রঙ্গা 'যে দিন বস ও বৎসপালকদিগকে হরণ করির। 

নিয়াছিলেন সেই দিন হইতে অগ্য পধ্যন্ত এক বসর কাটিয়া 

গেল। কন্থু আমাদের এক বৎসর, ব্রহ্মার এক মুভত্তককাল 

মাত্র । ব্রহ্মা বস ও শিশুরাখালের দলকে স্মধামে রাখিয়' 

মুূভ্ূপরেই ষমুনীতীরে চলিয়া আসিলেন। মনোগত ভাব এই 

নে, “দেখি গিয়া, কুঞ্চ কি করিতেছেন ।” 

ব্রজ্গা চাহিয়া দেখেন যে, কালিন্দীর উপকূলে ব্রজবালকগণ 
ঠিক তেমনি তেমনি রভিয়াছে, বুসকুলও ঠিক তেমনি তেমনি 
বিচরণ করিতেছে । যাহার যেমন বয়স, আকুতি, বর্ণ, গঠন, 

চালচলন ও বসনভূষণাদি, সকলই ঠিক তেমন তেমনই দৃষ্ট 

হইল । দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, 

“একি ' গোকুলে যত বালক ও গোবস ছিল, সকলকেই 

মামি আমার মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াচি। ইহারা কোথা 
হইতে আসিল ?” ব্রহ্ম! ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না 

যে, এ সকলই ঠিক, কি যাহাদিগকে তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছেন 
সে সবই ঠিক! কুষ্জকে মোহিত করিতে গিয়া! তিনি নিজেই 



৮৩ বালক শ্রীক্চ 

মোহগ্রস্ত হইলেন। তাহার সকল ইন্দ্রিয় স্তব্ধ ও বাহাজ্ঞান 

শবিলুপ্ত হইল । তখন ব্রহ্মা বসপাল ও বসসকল আর দেখিতে 

পাইলেন না; দেখিলেন সকলই শ্রীরুঞ্ণ। সকলেরই নবঘন- 

শ্যাম বর্ণ, সকলেই পীতবসনধারী, চতুভূজি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী 
এবং কিরীট কুণুল হার ও বনমালায় অলঙ্কত, সকলেরই 

চরণে ভক্তজনগণকন্ক অর্পিত কোমল তুলসীর দাম শোভা 

পাইতেছে । দেখিয়। ব্রহ্মা নিশ্চল হুইয়৷ ঈাড়াইয়া রহিলেন। 

তখন লীলাময় শ্রীরু্ স্বীয় মায়া-ঘবনিকা অপস্ত' 

করিলেন। ব্রঙ্গা যেন নিদ্রোখিতের ন্যায় চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া 

দেখিলেন মে, অদুরে বুন্দাবন দৃষ্ট হইতেছে, আর তিনি যমুনা- 

তীরে দাড়াইরা আছেন, সম্মুখে শ্রীরুষ্জ ভোজনগ্রাস ভাতে 
লইয়া বস ও বশসপাল খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রহ্মার 

মোহ কাটিয়া গেল। তিনি তৎ্ক্ষণাশ শ্রীকুষ্জের পদতলে 
সাঞ্টাঙ্গে পতিত হইলেন এবং আপনার চারি মস্তকে কুষ্চচরণ 

স্পর্শ করিয়া তাহাকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন, 

তাহার মস্তকস্তিত কিরীটচতুষ্টয় পুনঃ পুনঃ ভূমিস্পর্শ হেতু 
ঝনতঝনশ শব্দে বাজিতে লাগিল । এইরূপে শ্রীরুষ্ণচরণে 
বারংবার প্রণত হইয়। ব্রহ্মা কম্পিতকলেবরে উঠিয়া দাড়াইলেন 

এবং কৃতার্তলিপুটে তাভার অশেষবিধ স্তবস্ত্রতি করিয়া স্বস্থানে 

প্রস্থান করিলেন । 

ব্রল্মার অন্ুমতিক্রমে বস ও বালকগণ তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে 

আনীত ও যথাতাবে স্থাপিত হইল । যমুনাপুলিনে আবার সেই 
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দুশ্য । বালকগণ ভোজন করিতে করিতে ভোজনে বিরত হইয়া 

কৃষ্ণের আগমন-পথ চাহিয়। আছে, আর দেখিতে দেখিতে 

শ্রীকৃষ্ণ বসসকল লইয়া! আসিয়া উপস্থিত। এ দিকে যে 
এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, বালকদের কাহারও সে 

জান নাই । তাহার। কুষ্ণকে সন্বোধন করিয়া বলিল, “ভাই, 

তুমি এত শা কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিলে ! আমর৷ 

তোম।কে রাখির। একটিমাত্রও গ্লাস ভে।জন করি নাই, এস ভাই, 

এখন বসিয়া নিশ্চিন্তে আহার কর ।” 

শ্রীকুঞ্থ হাসিতে হাসিতে বসিয়। তাহাদের সঙ্গে ভোজন 

করিলেন এবং ভোজনান্তে বস ও বালকের দল লইয়া শিক্গাবেণুর 

রবে দশদিক 'প্রতিধবনিত করিয়া ব্রজে প্রত্াগমন করিতে 

ল(গিলেন। গমনকালে মৃত অধাস্থরের শরক্ষ চন্ম সকলের 

দৃষ্টিপখে পতিত হইল । গোপবালকগণ গৃহে আসিয়। বলিতে 
লাগিল, “কৃষ্ণ মগ্ভ একটি প্রক।ণ্ড সর্প বিনাশ করিয়া আমা- 

দিগকে উহ্হার কর।ল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন ।” 

গোচারণ 

এতদ্রিন শ্রীকৃষ্ণ কেবল বৎসচ।রণই করিতেছচিলেন। 

এখন তাহাকে গোচারণের বয়সে উপনীত দেখিয়া পিতামাতার 

প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। তাহার কুঞ্জকে গোচারণে 

অনুমতি দিলেন। এখন হইতে কুষ্চ প্রতিদিন ধবলী, শ্ঠামলী, 

পিঙলী প্রভৃতি গাভীগণ লইয়! দাদা বলরাম ও স্ববলাদি 



৮২, বালক শ্রীকৃষ্ণ 

সখাবুন্দসঙ্গে বুন্দাবনের বনে বনে স্বচ্ছন্দে ধেনু চরাইতে 

'লাগিলেন। বুন্দাবন বিবিধ কুস্থমাকর বন-উপবন, গিরি-প্রান্তর 

নদীসরোবর প্রভৃতির শোভাসম্পদে অতুলনীয় স্থান। বুন্দা- 
বনের বনভূমি সতত স্মধুর শব্দকারী ভ্রমর, মগ ও বিহগ- 

সমূহ দ্বারা পরিবাপ্ত। তথায় স্বচ্ছসলিল সরোবরসকলে 

প্র্ষটিত শতদলের পরিমল বহনপূর্ববক স্তশীতল সমীরণ 

সতত সঞ্চরণ করিতেছে । শাখায় শাখায় কোকিল-কুজন, 

পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরগুপ্জন, যথায় তথায় শিখিগণের নৃতা ও 

স্গশাবকগণের উল্লন্ষন ও সানন্দ গতিবিধি, ঝৌঁপে বোৌঁপে 

মনোমদ কেতকী মল্লিকা প্রভৃতি কুস্মনিচয়ের সুমধুর ভাস্য- 

বিকাশ, মলয়মারুতসেবিত ললিতলবঙ্গলতার মৃদ্র আন্দোলন 

প্রভৃতির একত্র সমাবেশে শ্রীবন্দাবনের বনভূমি চিরমাধূর্ধো 
নিমজ্জিত | | 

শ্রীরুষ্ণ গোচারণে আসিয়া এই মধুময় বৃন্দাবনের বনে বনে 
যেকত বিচিত্র মধুর লীলা করিতেন তাহা বর্ণনা করিতে 

পারে এমন কে আছে ? তিনি ধেনুগণ প্রান্তরে ছাড়িয়া দিয় 

পরম কুতৃহলে সখাগণসঙ্গে ক্রীড়া করিতেন, আবার সময় সময় 
ক্রীড়া করিতে করিতে অকস্মাৎ, কি জানি কি ভাবে বিভোর 

হইয়। একাকী কোথায় কোন্ দূর বনে চলিয়া যাইতেন। এক- 

মাত্র স্থবল ভিন্ন তাহার মনের সকল কথাঁ-সকল রহস্য অন্য 

কেহ জানিত না । 

এক দিন শ্রীরুষ্চ এইরূপে একাকী অরণামধ্যে প্রবেশ 
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করিয়া আর শীঘ্র ফিরিতেছেন না দেখিয়া বালকগণ সাতিশর 
চঞ্চল ভইল। বলরাম কুষ্ণের অনুসন্ধানের নিমিন্ত স্রবলকে 
পাঠাইলেন। যে ধে স্থানে গেলে কুষ্ণের দেখা পাইবার সম্ভাবনা, 
স্তবল সেই সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, 
কিন্তু তাহার দেখা পাউলেন না। তখন যত রাখালবালক 

মিলিয়া “কৃষ্ণ ক্রম কোথা গেলি ভাই” এইরূপ বলিতে 

বলিতে নিবিড় অরণামধো প্রবেশ করিল। তাভার। সেই বনের 
গভীরতর প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যাহ! দেখিতে পাইল তাহাতে 

হাভাদের চক্ষু শ্ির ভঈল | দেখিল, বনভূমি কি এক দ্িব্যালোকে 

দীপ্তি পাইতেছে, তাহার মধো উজ্জ্বল কনকপ্রভাসমন্বিতা দশ- 
ভুজা এক রমণী কুধঠকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। হংস- 
বাহন চতুম্মুখ এক দিবাপুরুষ আসিয়। কুঞ্জের চরণ পুজা 
করিয়া গেলেন। তারপর বৃষপুষ্টে চড়িয়া পঞ্চমুখ আর এক 
জন আসিলেন, তার সর্নাঙ্গে ভম্মমাখা, তিনি সর্ববদ[ই ববম্ 

ববম্ করিয়। গালবাছ্ভ করিতেছেন, তাহার দ্বুটি নয়ন যেন 

নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু করিতেছে, ললাট হইতে যেন অগ্রিশিখা 
নির্গত তইতেছে। তিনি কষ্ণসমীপে আসিয়া সাক্টাঙ্গে প্রণাম 

করতঃ ধুলায় লুটাইতে লাগিলেন। আর একজন দিব্দেহ- 

ধারী গরুড়ের পুষ্টে চড়িয়া আসিলেন, আসিয়া সচন্দন হুলসী- 
দলে কুষ্চের যুগলচরণ পুজা করিয়। অন্তভিত ভইলেন। দিব্য 
তেজঃপুগ্ এক বৃদ্ধ খাষি আসিয়া বীণান্ত্র বাজাতে বাজাইতে 

কুষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন ! 



৮৭ বালক শ্রীরুষ্ণ 

এইরূপ অদ্ভুত বাপার নিরীক্ষণ করিয়! রাখালবালকের। 

“স্তস্তিত হইয়া দীড়ায়। রহিল। অকস্মাৎ তাহাদিগের পানে 

রুষ্চের চক্ষু পড়িল। ক্রুঞ্ণ তত্ক্ষণা সেই দেবী দশভূজার কোল 
ছাড়িয়া সখাগণসমীপে আগমন করিলেন, সেই জোতিশ্ময়ী 

মুর্তি ও বুদ্ধ খধিও সহসা অন্তঠিত হইলেন । 

কুষ্খ আসিয়াই বালকদিগের সভিত এমন ঢততরত।র সভিত 

কথা বলিতে আরম্ত করিলেন যে, বালকেরা কোনও প্রশ্ন 

করিবার অবকাশ পাইল না। তিনি সকলকে নান কথায়, 

ভুলাইয়। পুনরায় তাভাদের সঙ্গে খেল। করিতে প্রবুন্ত হইলেন | 

ক্রমে ব্রজে ফিরিবার সময় হইল । তখন ধেন্ব বসগণের প্রতি 

সকলের দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু তাভার। যে কোন্ অজানিত বনে 

গিয়া বিচরণ করিতেছে তাভার ঠিকান। নাউ । আ্রীদাম সুুদাম 

প্রভৃতি বালকের। ধেন্রু না৷ দেখিয়। বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল । 

শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, “ভা, তা" হবে না, খেল! ভাঙ্গা হবে না, আমি 

বেণু বাজাইয়। একটা একটী করিয়। সকল ধেন্ত আনিরা 
দিতেচি, তোমরা চঞ্চল হইও ন| 1” 

“ধেনু না দেখিয়। বনে চকিত রাখালগণে 
শ্রীদাম স্ুদাম আদি সবে । 

কানাই বলিছে ভাই খেলাভাঙ্গ। হবে নাই 
মআানিব গোধন বেণু-রবে ॥৮ 

( প্রেমদাস ) 

সত্য'সতাই কৃষ্ণের মুরলীরবে সমস্ত ধেন্তবৎস পৃষ্টের উপরে 
পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে আসিতে লাগিল । 



কালিয় দমন ৮৫ 

“সব ধেনু নাম কৈরা অধরে মুরলী লৈয়া 

ডাকিয়া পুরিল উচ্চৈস্বরে । 

শুনিয়া বেগুর রব ধায় ধেন্ুবৎস সব 

পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 

ধেন্গু সব সারি সারি হাম্বা হাস্ব! রব করি 

1(৬।হপ কৃষ্জের নিকটে । 

ঢগ্ধ আবি পড়ে বাট প্রেমের তরঙ্গ উঠে 

স্সেে গাবী শ্তাম অঙ্গ চাটে ॥ 

[দেখি সব সথাগণ আব আব! ঘনে ঘন 

কান্ুরে করিল আলিঙ্গন । 

প্রেমদাস কে বাণী কানাইর মুরলী শুনি 

পশ্ড পাখী পাইল চেতন ॥৮ 

কালিয় দমন 

এইরূপে গোচারণ করিতে করিতে একদিন নিদাঘ কালে 

শরীকুর্ বলরামভিন্ন অপরাপর গোপবালকদিগের সহিত যমুনা- 

নীরে গমন করিলেন। বালকগণ সাতিশয় তষ্থান্ত হইয়া 

যমুনার জল পান করিবামাত্র সকলে তথায় অচেতন হইয়া 
পড়িল। ধেনুবসগণেরও সেই দশাই ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণ 
সকলকে আপনার অমুতবধিণী দৃষ্টি দ্বারা সংজীবিত করিলেন । 
যে স্থানে রাখালেরা জলপান করিয়াছিল, যমুনার সেই অংশ 

একটা দহ অর্থাৎ হ্রদের মত হইয়াচিল। এ হদে কালিয় 

নামক মহাবিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহাদিগের 



৮৬ বালক শ্রীকৃষ্ণ 

তীব্র বিষে এ হৃদের জল মভাবিষাক্ত হইয়াছিল, তাই বালকেরা 
'এী জল পান করিবামাত্র অচেতন হইয়া পড়ে। কেবল 

ই্ইদের জল নহে উনার উপরিভাগস্ত বায়মগুলও সর্পবিষে দুষিত 
হইয়াছিল। 

“কালিন্দীর এক দে কালীনাগ তাহা রে 

বিব-জল দহন সমান । 

তাঁভার উপরে বায় পাখী বদি উড়ি বায় 

পড়ে তাভে ভাজিয়। পরাণ ॥ 

বিষ উৎলিছে জলে প্রাণী বদি বায় কুলে 

জলের বাতাস পাইয়া মরে । 

স্থাবর জঙ্গম যত কুলে মররিয়াছে কত 

বিবজাল1 সহিতে না! পারে 0৮ 

(মাধব দাস ) 

শীর্ণ কালিয়নাগকর্তক যমুনার জল দুষিত অবলোকন 
করিয়৷ উহ্থার প্রতিকারে কৃতসংকল্প হইলেন । কুম্দের একটি 
স্বভাব এই যে, দুষ্টের দমন না করিয়া তিনি কিছুতেই স্ডির 
থাকিতে পারেন না। তিনি কালিয়নাগের শাসন করিতে 
মনস্থ করিয়! তীরস্থিত একটি কদন্ববুক্ষের উপর আরোহণ 
করিলেন। এ বুক্ষটি কোন বিশেষ কারণে জীবিত ছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়রূপে কটির বসন আঁটিয়া বাঁধিয়! বুক্ষের উপর হইতে 
কালীদন্তের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। 

শ্রীরুষ্ণের পতনশব্দ শুনিয়া ও সমস্ত হ্রদের জল আলোড়িত 



কালিয় দমন ৮৭ 

হইতে দেখিয়া কালিয়নাগ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ফণ। বিস্তার 

পর্ববক তাহার নিকটে আসিতে লাগিল । তাহাকে হাস্য; 

বদনে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া কালিয়ের ক্রোধের অবধি 

রহিল না। দেখিতে দেখিতে 'এ মহাবল ভষ্ট সর্প মহারোষে 

শ্রীরুষ্চের স্কুমার অঙ্গে দংশন করিতে করিতে তাহাকে 

শবীর দ্রারা বেষ্টন করিল । ইভা দেখিয়া বালকগণ তীরে 

মুচ্ছিত হইয়া পড়িল এবং মুহুর্ত পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া শিরে 

করাঘাত পুর্ববক আর্তনাদ করিতে লাগিল। ধেন্ুবসগণও 

চক্ষের জলে ভাসিয়া আকুল ভাম্বারবে গগন বিদীর্ণ করিতে 

আরন্ত করিল। 

“দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুলমন 

পড়ে সবে মুরছিত হৈয়া। 

ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাি বান্ধে 

্গণেকে চেতন সবে পাইয়া ॥ 

কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে 
ধেন্নু বংস কান্দে উভরায় । 

শুনিতে এসব বাণী পাষাঁণ হইলা৷ পাণী 

মাধব অবনী গড়ি যাঁয় ॥৮ 

( মাধব দাস ) 

এ দিকে ব্রজে বিবিধ ছুল্লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল । দিবা 

দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ বুন্দাবন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, 

ঘন ঘন ভূমিকম্প ও বিন্দু বিন্দু রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। 



৮৮ বালক গরু 

ব্রজবাসিগণের চক্ষে কেমন এক ধার্ধা লাগিয়। গেল যে, তাহার। 

ধযে দিকে দৃষ্িপাত করেন সেই দিকেই কেবল সর্প দেখিতে 

লাগিলেন । 

“দিবসে আধার গোকুলনগর 

সঘনে কাপয়ে মহী। 

রুধির বরিখে নয়ান নিমিথে 

সবাই ভেরয়ে অভি 1 

। মাধব দাস ) 

“্রীকুঞ্ণ আজ বলরামকে না৷ লইয়া গোচারণে গিয়াছেন, না 

জানি তাভার কি অমঙ্গল ঘটিয়াচে” এরূপ চিন্ত। করিয়া! নন্দ, 

যশোদা ও ব্রজের আবালবুদ্ধবনিতা ম|কুল হইলেন | 

“নন্দ যাশোমতী গোপ গোপী ভি 

বিচার করয়ে মানে। 

বলরাম বিনে সখাগণসানে 

কানাই গিয়াছে বনে ॥ 

বশোমতী কে দারুণ স্বপন 

দেখিনু রজনীশেষে । 

আমার গোপালে সুজঙ্গে বেড়ল 

জারল বিষম বিষে ॥” 

( মাধব দাস) 

মার যে বিলম্ব সহে ন। | মা বশোদা পাগলিনীর ন্যার ঘরের 

বাহির হইয়া গোচারণের মাঠের দিকে ছুটিলেন। কুষ্ণপ্রাণা 

ব্রজাঙ্গনাগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 



কালিয় দমন ১ ৮৯ 

“জবাসী কিব। বাল বুদ্ধ নবা 

শুনিয়া চলিল। ধাই। " 

যাহা শিশুগণ করয়ে রোদন 

ঠাভাভ মিলিলী যাই ॥৮ 

( মাধব দাস ) 

তাহারা বমুনার তীরে যাইয়া শুনিলেন যে, কৃষ্ণ কি জানি 

কি ভাবির! কদন্ববৃক্ষের উপর হইতে ঝঁপ দিয়া জলে পড়িয়া- 

ছেন, মার তৎক্ষণাৎ কালিরনাগ আসিয়। ভাহাকে বেষ্টন 

পুননক নিাপ্পেষণ করিতেছে! ভাহারা চাতিয়। দেখিলেন 

সতা সতাই কুঞ্চ নাগপাশে আবদ্ধ। তখন সকলের যেকি 

অবস্থা ভইল তাভা বণনা করা লেখনীর অসাধা | 

“কান্দে রজেশ্বরী উচ্চ স্বর করি 

£কাথারে গোকুলচন্দ্র | 

কুলি কার বোলে সাপ দিলা জলে 

ফুজগে ভহলা বন্ধ ॥ 

শিরে কর ভানে বিষজল পানে 
সথনে ধায়! যায় । 

ছু বাহু পসারি বলরাম ধরি 

প্রবোধ ক্রয়ে তায় ॥৮, 

(মাধব দাস ) 

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বলকীধা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । কু 

এক্ষণে দুষ্টের দমন করিয়া উঠিবেন, এ দ্ঢ় বিশ্বাস তাহার 

ছিল। স্ুতরং তিনি অস্থির না হইয়। সকলকে সান্ত্বনা দিতে 



০০ ও বালক শ্রীরুষ্ণ 

লাগিলেন । কেবল যশোদা নহেন, ব্রজের সকল গোপগোপীই 

ক্লষশোকে অধীর হইয়া কালিন্দীর বিষ-জল পান করিবার জন্য 

ধাবিত হইতেছন, সার বলরাম একে একে সকলকে ধরিয়া 

রাখিতেছেন। 

“ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু । 

কোকিল ময়ূর কান্দে বত মুগ পণ্ড ॥ 

বশোদা রোহিণীদেহ ধরণে না বায় । 

সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সবার ॥ 

নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণ । 

ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥ 

শ্রীদাম সুদাম আদি বত সথাগণ। 

সবে বলে বিষজল করিব ভক্ষণ ॥ 

বলরাম রাখে সবে প্রবোধ করিয়া । 

এখনি উঠিবে কালী-দমন করিয়া ॥৮ 

( অজ্ঞাত) 

এই সময়ে শ্রীরুষ্জ পিতামাত। ও গোপগোগীগণকে শোকাত্বর 
ও মুমুষুপ্রায় অবলোকন করিয়। কালিয়নাগের বেষ্টন হইতে 

আপনাকে নিঃসরণ করিবার জন্য নিজ দেহ পরিবদ্ধিত করিতে 

লাগিলেন। তাহার দেতের পরিবদ্ধনে বাথিতকলেবর হইয়া 

কালির শ্রীকুঞ্ণকে পরিতাগ করিল এবং ক্রোধে ফণাসকল উন্নত 

করিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল । সেই সময়ে উহার চক্ষুদ্ব য় 

হইতে যেন অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছিল। কালিয় বারংবার 

নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শ্রীরুষ্ণকে দংশন করিতে যায় আর 
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কালিয় দমন * ৯১ 

শ্রীরুঞ্ণ কৌশলক্রমে তাহার সেই চেষ্টা বার্থ করিয়া দেন । তাহাতে 

ক।লিয় কৃষ্ণের চতু্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মন্স্তানসকলে 

দংশন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল, কুঞ্ণও চত্তরতার সহিত 

আপনাকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন । এইরূপে বনৃক্ষণ বৃথা চেষ্টা 

করিয়া কালিয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, শ্রীরুঞ্ণ জয় ভূজদ্ারা 
তাহাকে অবনত করিয়া তাহার মস্তকে আরোহণপুর্ববক স্বচ্ছনে 

নৃতা করিতে লাগিলেন। কালিয় শত ফণা বিস্তার করিয়। 

মহারোষে গজ্ভন করিতে ল।গিল, কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে ফণায় 

ফণায় ৰিচরণপুর্ববক তাণুব নৃতা আরন্ত করিয়! দিলেন। তাহাতে 
কালিয়ের মাথার মণিসকল খসিয়! পড়িতে লাগিল, তাহার মুখ ও 

নাসিকাবিবর হইতে ক্রমগত রুধির বমন হওয়াতে সে একেবারে 

নিবীধ্য হইয়া পড়িল,মার মাথা ভুলিতে পারে না, প্রাণ যায় যায়। 

“ফণায় ফণায় দমন করি । 

নটবরভঙ্গে নাচয়ে হরি ॥ 

ভাঙ্গিল দরপ ভূজগ-ঈশ। 

উগারে অনল সমান বিষ ॥ 

কণিমণিগণ পড়য়ে খসি । 

পূজয়ে চরণ-নখর-শশা ॥” (মাধব দাস) 

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়। কালিয় শ্রারুঞ্ণচচরণে শরণ 

লইল। নাগপত্রীগণ আসিয়া কাতরকণেট করষোড়ে শ্রীকৃষ্ণের 

বন্ত স্তবস্ততি পূর্বক স্বামীর অপরাধের নিমি ক্ষমাভিক্ষা করিতে 

লাগিল । 
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“নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্ততি | 

* শুনি বজমণি হরষিত অতি ॥ 

ফণি-পতি অতি হইয়া ভীত। 

শরণ লইল চরণনীত 1৮ । মাধব দাস ) 

নাগপতীগণের করুণক্রন্দনে শ্ীকুষ্ণের কুপা হইল । তীহারা 
স্বামীর প্রাণভিক্ষ। করিতেছিলেন, আর এদিকে ঢুন্ট কালিয়নাগও 

আবনতমস্তকে কুপ্গচচরণে শরণ লইয়াভিল । শ্ীরু্খ কাহার ও 

কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারেন না এবং শরণাগতজনকে . 

কখনও পরিতাগ করেন না। তিনি কালিয়কে মভয়প্রদ।ন 

পূর্ববক বলিলেন, “তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্থু তুমি আর 

এম্বানে থাকিতে পারিবে না, এক্ষণেই এই হদ পরিতাগ করিয়। 

অন্য গমন কর ।” কালিয় তাহাউ করিল । 

শ্লীকুষ্+ আর তিলাদ্ধ বিলম্ব না করিল। তীরে উঠিলেন। মা 

বশে! ঢুই বান প্রসারিয়। ভাভার মপলের নিধি নয়নমণি 

নীলমণিকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন, 

জননীর স্তনক্ষীরে আখিনীরে কুষ্ণের শ্যাম অঙ্গ ভাসিয়া যাইতে 

লাগিল। সকল ব্রজবাসী ও ব্রজাঙ্গনাগণের মৃতদেহে জীবন 

ফিরিয়া আসিল ৷ পশর পক্ষা স্যাবর জঙ্গম ভানান্দে অশ্রবর্ণ 

করিতে লাগিল । 
“ফণিপতিবরে অভয় করি । 

জল সঞ্জে তীরে আইলা ভরি ॥ 

মাতা যশোমতী লইল কোরে। 

মাধব ভাসয়ে আনন্দ লোরে ॥৮ 



দীন ধারণ 
» ৯১৩১ 

নানা! কথা 

কালিয়দমনের পর হইতে ব্রজবাসিগণ বুঝিতে পারিলেন ষে 

হ্রীরু্ণ নিতান্ত বালক হইলেও উাভার বলবীধ্া অসাধারণ এবং 
তিনি সকল আপদ বিপদ হইতে আপনাকে ও সমস্ত গোকুল 

অনায়।সে রক্ষ। করিতে পারেন এমন শক্তি তাভাতে আছে। বল- 

রামের শক্তি সামর্থোর উপরও ভাহ।দের বিশ্বাস পূর্ববহইঈতেই ছিল। 

যে দিবস কুঞ্* কালির-দমন করেন সেই দিন অতিশয় ক্লান্তি 

বশতঃ গোপগেপীগণ কুঞ্জবলরামকে লইয়া! যমুনাতীরেই 

রাত্রকাল অতিবাহিত করিয়াঁছিলেন। সকলে অঘের নিদ্রার 

অচেতন, অকস্মাৎ ভাভাদিগের চত্রদ্দিকে ভীষণ দাবানল জুলির! 

উঠিল। সকলে জাগরিত হইয়। এই আসন বিপদে স্রাকুষ্েের 

শরণাপন্ন হইলেন | শ্রীরুষ্ণ মু ভুমপ্ে সেই দাবানল প্রশমিত 
করিয়া সকলকে নিরাপদ করিলেন । 

মার এক সময় রাখালগণ গোচারণে বাইয়া ধেন্ুবৎসসহিত 

দবানলের মধো পড়িয়াছিল। সে বাত্রায়ও শ্রীক্* রক্ষা না 

করিলে সকলেই মুভ মধ্যে পুড়িয়। ভম্মসাৎ হইত | ইভার পরে 

বিভিন্ন সময়ে বলরামও প্রলম্ম ও ধেন্ুক নামক ছুই মহাবল 

অস্তরকে নিভত করিয়া অসাধারণ বান্তবালের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

গোবদ্ধন ধারণ 

শ্রীকঞ্ের বয়স 'এখন সাত বসর। এই সময়ে তিনি 

দেখিতে পাইলেন যে পিত। নন্দ ও অপরাপর গোপগণ মিলিয়া 
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মহাসমারোহে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতেছেন । দেবরাজ ইন্দ 

গীয় অসীম প্রভাববশতঃ মনে মনে একটু গর্নিবত ছিলেন । দর্প- 

হারী ভগবান শ্রীরুঞ্চ তাহার দর্প চরণ করিবার উপায় স্থির করিয়া 
পিতার নিকট আগমনপুবনক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিতঃ, 

আমাদিগের একি উৎসব উপস্থিত হইল? ইহার কি ফল? 

কোন্ দেবতার উদ্দেশে এইরূপ বৃহ যজ্ঞের আয়োজন তইতেছে? 

ক্ুপা করিয়া আমাকে সমস্ত বলুন ।” গোপরাজ বলিলেন, 

“দেবরাজ ইন্দ্র বনণের অধিপতি । মেঘসকল তীহারই প্রিয় মুণ্ডি। 

হী মেঘ সকল বারিবধ্ণ ন। করিলে জীবকুল জীবিত গাকিতে 

পারে না। এই কারণে দেব।ধিপতি ইন্দ্র পুজা করা আবশ্যক | 

আমর! ইন্দ্রযাগার্থ এই সকল আয়োজন করিতেছি ।” 

শ্বীকুষ্ণ বলিলেন, “মামি ইন্দ্রের পুজা করিবার কোনই 

প্রয়োজন দেখিতেছি না । এই যে গিরিগোবদ্ধন দেখিতেছেন 

উনি প্রতাক্ষ দেবতা এবং গোকুলের রক্ষাকত্তা। আমি সতা 

সত্য বলিতেছি, আপনারা ইন্দ্রষজ্ঞকের জন্য যে সকল উপকরণ 

সংগ্রহ করিয়াছেন তগসযুদার় লইয়া গিয়া £গাবদ্ধনের পুজ। 
করুন| দেখিবেন, গিরিবর নিজমুক্তিতে প্রতাক্ষ ভইয়া আাপনা- 

দিগের পুজোপহার গ্রহণ করিবেন ।” 

এক দিন ব্রজে ইন্দ্র পূজা কাজে 

সাজে গোপগোপী যত । 

জানিয়। কারণ নন্দের নন্দন 

কহেন আপন মত ॥ 
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“শুন ব্রজরাজ গোপের সমাজ 

না পুজ দেবের রাজ! । 
মোর লয় মনে গিরি-গোবদ্ধনে 

সাবধানে কর পুজা ॥৮ 

(কৃষ্ণদাস ) 

শ্রীকুষ্জের কথায় নন্দমহারাজ ও গোপগোগপীগণ সকলেই 

ইন্্রপূজার জন্য আনীত সমস্ত উপকরণদ্ধার। গোবদ্ীনের পুজা 

করিতে ব্দীকুত হইলেন । তখন কুষ্খ বলিলেন, “তবে আর 

বিলম্ব করা উচিত বোধ হইতেছে না, আন্তন এইক্ষণেই ঘাত্রা 

করা যাউক 1” অতঃপর গোকুলের গোপসমাজ ও ব্রজাঙগনাগণ 

বিচিত্র বস্ত্র লঙ্কারে স্বসজ্জিত হইয়া মঙ্গলগান করিতে করিতে 

গোবদ্ধন যাত্র। করিলেন | 

“নন্দ আদি গোপগোপী একত্র হয়া । 

গিরি গোবদ্ধন পুজে নিকটে যাইয়া ॥ 

মিষ্টান্ন পক্কান্ন আনি ধরিল! সকলে । 

কষ্ গুণ গায় নানা বাদ্য কোলাহলে ॥” 

( কৃষ্ণদাস ) 

কুষ্চের অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা । তিনি ইচ্ছামাত্রে এক 

হইয়াও বন্ধ হইতে পারেন। ব্রক্মাকে মোহিত করিবার জন্য 

তিনি স্বয়ং বস ও বসপাল হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্বেবই 

দেখিয়াচি । এক্ষেত্রেও তিনি সেইরূপই করিলেন । তিনি 

কোনও বিশেষ মুত্তিধারণপূর্ববক গোবদ্ধনের উপরে বিরাজ 
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করিতে লাগিলেন, এ দিকে নন্দনন্দনরূপে গোপগোপীগণের 

নিকট রহিলেন। 

“ভেনই সময়ে কষ দেবমায়া মতে । 

আরোহণ এক রূপে করিল! পর্বতে ॥ 

দেখি গোপগোপীগণ প্রণাম করিল] । 

সবে কহে গোবদ্ধন মৃত্তিমন্ত তৈল! ॥৮ 

কেবল তাহাই নহে । গোবদ্ধন মুর্তিমান হইয়া সকলকে 

দর্শন দিয়াই ক্ষান্ত থকিলেন না, নিকটে আসিয়। নিবেদিত অন-. 

ব্যঞ্জনাদিও আহার করিলেন । 
“মুক্তিমস্ত গোবদ্ধন আপনে আইলা । 

অন্ন ব্যঞ্জন সব ভোঁজন করিলা ॥ 

কৃষ্ণ কহে এহ শৈল কর নমস্কার । 

মাগি বর লে সবে বে ইচ্ছা যাভার ॥” 
( অজ্ঞাত ) 

গোপগেপাণ সকলেই দেখিয। বিস্মিত হইলেন যে 

গোবদ্ধন মুণ্ডিমান হইয়া আসিয়। তাহাদিগকে দেখ। দিলেন । 

অমনি সকলে ভক্তিভরে তাহ।কে প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 

কুষ্চও সেই মুর্ডিমান্ দেবত।কে প্রণ।ম করিয়। সকলকে বলিতে 

লাগিলেন, “দেখ দেখ, আমাদিগের কি সৌভাগা, জয়ং গে।বন্ধন 
আজি কুপা করিয়া আমাদিগের নয়নগেচর হইলেন, এবং 

এই সকল অন্নব্যগ্জন গ্রহণ করিলেন। আপনারা দেখুন, 

আমার কথ সতা হইল কি না। ইনিই গোকুলের রক্ষাকত্তা, 

ইনিই আমাদিগের সকল অভীষ্ট প্রদান করিবেন 1” 



গোবদ্ধন ধারণ ,৯৭ 

“ঘত ব্রজবাসী সবে পাইয়া আহ্লাদ । 

পর্বতের স্থানে মাগি নিল আশীর্বাদ | + 

নান! দ্রব্য অলঙ্কারে লাজায়ে গোধনে । 

বেদের বিহিত দান দিলেন ব্রাহ্ধণে ॥৮ 

( কষ্জদ্রাস ) 

ব্রজবাপিগণ ইন্দ্রের পুজা না করিয়া গোবদ্ধন শৈলের পুজ। 
কর।তে দেবরাজ আপনাকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিলেন । 

তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া কষ্জের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং 

ব্রজ ধবংস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন । 

“যত গোপগণ পুজে গোবদান 

না কৈল ইন্দ্রের পূজী। 

পাত অপমান কোপে কম্পমান 

সাজিল৷ দেবের রাজা ॥ 

মতা অহস্কারে কূষ্ণ নিন্দা করে 

অজ্ঞানে মোহিত হেয় । 

কহে গোপপুরী মাবৃষ্টি করি 

আজি ডরবাইব যাইয়া ॥৮ 

( চৈতন্তাদাস ) 

দেবরাজ অবিলম্বে তাতার আজ্ঞাবভ পবন ও মেঘসকলকে 

ডাকিয়। বলিলেন, “তোমরা যাও, এক্ষণেই যাইয়া গেকুলপুরী 
ধ্বংস কর।” আঁজ্ঞামান্র প্রলয়ের মেঘসকল মহাবেগবান পবন- 

রথে আরোহুণপুর্বনক ভীষণ গঙ্জন করিতে করিতে গোকুলের 
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অভিমুখে ধাবিত হইল । ইন্দ্র স্বয়ং এরাবতে চড়িয়া বজ- 

হস্তে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 

“ডাকি মেঘগণে যতেক পবনে 

আজ্ঞা দিল! সুরূপতি । 

শিলাবুষ্টি করি ভাঙ্গ ব্রজপুরী 

যাহ যাহ শীপ্বগতি ॥ 

আপনি তখনে চড়িয়া বাহনে 

বজহস্তে দেবরাজ । 

সঙ্গে সেনাগণ ছাইয়া গগন 

মাইল গোকুলমাঝ ॥ 

চতুর্দিকে মেঘে ধাঁ বায়ুবেগে 

দিনে হৈল অন্ধকার । 

থর বরিষণে বজের ন্গেপণে 

ভাঙ্গিল ঘর দুয়ার ॥৮ 

( চৈঠন্তপাস) 

গোকুল যায় যায়, আর রক্ষ। নাই । এখন কুষ্ণ ভিন্ন এ 

বিপদে রক্ষ। করে এমন কে আছে? ব্রজজন কুঞ্ক ভিন্ন 

আর কাহার শরণ লইবে? ব্জের যত গোপগোপা 

আনন্যে(পায় হইয়। কুঞ্চের শরণ লইঈলেন। শাঁহারা বলিলেন, 

“কুষ, তোমারই কথায় ভুলিয়া মআামর! ইন্দ্রের পুজা না করিয়া 

এক্ষণে সমূলে নিশ্মংল হইতে চলিয়াছি। কিন্তু তুমি ইচ্ছা 

করিলে আম।দিগকে রক্ষা করিতে পার, এরূপ মনে হইতেছে | 

তোমার প্রভাব আমর! কালিদহের জলে দেখিয়াছি, আবার 
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দাবাগ্নিতে পড়িয়াও তোমার বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। 

আমরা জানি না, বিপদ্কালে কোথাহইতে এরূপ শঙ্তিঃ 

তোমার ভিতরে আইসে; কিন্তু দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি যে, তোমাতে 

অলৌকিক শক্তি আছে । অতএব বলিতেছি, কৃষ্ণ । গোকুল 

গেল, গেল! শীত্র রক্ষ। কর।” 

জীকুষ্ণ মা যশোদা, পিতা নন্দ ও অপরাপর গোপ ও 
গোপাঙ্গনাদিগের কাতরতা দেখিয়া আর বিলম্ব করিতে 

পারিলেন না - 

“নন্দ আদি গোপগোপী হইল বিকল। 

দেখিয়! জাঁনিল! কৃষ্ণ ইন করে বল ॥ 

এতেক ভাবিয়া রূষ্ণ নন্দের নন্দন । 

এক হস্তে ভুলিয়া ধরিল! গোবদ্ধীন ॥৮ ( চৈতন্তদাস ) 

কুঞ্* অবলীলাক্রমে বামকরে গোবদ্ধন গিরি ধারণ করিয়। 

জনকজননী ও অন্যান্ত গোপগোপাগণকে ডাকিয়া বলিতে 

লাগিলেন, “গুগো, তোমাদের কোনও ভয় নাই, সকলে আসিয়। 

এই গিরিগহবরে আশ্রয় গ্রহণ কর।” তীহারা দেখিলেন যে, 

সত্যসতাই কুর্ঝ+ এক হস্তে গিরিগোবদ্ধন তুলিয়াছেন, ইহাতেও 
তাহাদের ভয় দূর হইল না। ত্রীহার। বলিলেন, “কু্ণ, একটা 

কথা শুন। তুমি ত পর্বত মাথার উপর ধরিলে, কিন্তু 

জি্ভাস। করি, তোমার হস্ত হইতে যদি গোবদ্ধন হঠাণড পড়িয়া 

যায়, তবে গোকুলের দশা! কি হইবে? অতএব তাহার কি উপায় 

হইতে পারে তাত। শীঘ্র করিয়া বল ।” 
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বলিভারি কুষ্ণের মায়াপ্রভাব ! ব্রজবাসিগণ এত দেখিয়া 

'্ঠানয়াও বুঝিতে পারিলেন না, কুষ্ণ কে, আর কুঞ্জ কত শক্তিই 

বা ধারণ করেন । বাৎসলাময়ী ম৷ যশোদার ত কগাহ নাই | 

তিনি ভবে কীপিতে কাপিতে সকলকে ডাকিয়া বলিতে ল।গিলেন, 

“ওগো, তোমরা চাভিয়। কি দেখিতে ? আমার কুঞ্জ একাকী 

কেমন করিয়৷ এই বিশাল পর্বত ধরিয়া রভিবে ? ধর. ধর, 

তোমরা সকলেই ধর। বলাই কোথায় ? শ্রীদাম, সাম 

কোগার £ তোরা আয় বাপ্: ধর, তোরা সকালেই ধর ।৮ 

“কান্দিয়া যশোদাদেবী কহে গোপগণে। 

একাকী পর্বত কৃষ্ণ ধরিবে কেমনে ॥ 

কোথারে কৃষ্ণের প্রির শ্রীদাম সুদাম। 

সাবে মেলি গোবদ্ধন ধর বলরাম ॥৮ 

( চৈতগ্ঠদাঁস ) 

মাতা বুঝিলেন না যে. ক্রুজ একাকীই গোবদ্ধন ধারণ করিতে 

সমর্থ! যাভাভউক সেই পর্বতগহবরে জের সমস্ত গোপ- 

গোপী ধেনুবসগণ লইয়া সশঙ্কিতচিন্ডে এক সপ্তাকাল 

কাটাইলেন। দেবরাজ উন্দ সাত দিন ধরিয়া ঝড় বুষি 

বজাঘাতে গেকুলের বিশেষ কোনও আনিষ্ট করিতে না পারিয়। 

কুষ্ধের নিকটে পরাভব ক্গীকার করিলেন । 

“ভার মধো গোপগণ ধেনু বৎস ধন জন 

সশঙ্কিত হইয়া রহিল! । 

ইন্দরদেব সাত দিন বুষ্টি করি পরবীণ 

পরাভব আপনি মানিল। ॥” ( মাধব দাস ) 
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সত দিন পরে ঝড়, বুি, তড়িতৎপাত গামিয়া গেল। 

ব্রজবাসিগণ ধেনুবস লইয়া সেই পর্ববতগহছনর হইতে বাভিরে 

অ(সিলেন। কুষণ*চন্দের জয়জয়ক।র পড়িয়া গেল। 

“পর্ব ত-গহবরে থাকি ব্রজবাসিগণ । 

কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ এই সবার মন ॥ 

পরাভব মানি ইন্দ্র গেলা নিজস্ান। 

পেনুবৎম লৈয়া উঠে যত গ্রোপগণ ॥ 

নন্দ যশোনতী অতি ভরধিত ভৈরা। 

বন দান কৈল কৃষ্চের কল্যাণ লাগিরা ॥% 

( অজ্ঞাত ) 

অতঃপর দেবর।জ ইন্দ্র নিড্জনে শ্রীকুষ্ের নিকট আসিয়। 

আপনার সমুজ্বল কিরীটমণ্ডিত মস্তক অবনত করিয়া ভাহার 

চরণে প্রণত হইয়া কৃত অপরাধের নিমি্ত ক্ষম। প্রার্থনা ও বত 

স্তব স্তৃতি করিতে লাগিলেন । উন্দ্র বলিলেন, “ভে প্রভে।, তুমি 

সকলের ঈশ্বর । আমি এশ্ধামদে মন হইয়া তোমার প্রভাব 

কিছুই জানিতে পারি নাই । আমি মুট, অজ্ঞ । আমি অপরাধী, 

ভুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে প্রভে, অতঃপর আর 

যেন আমার এরূপ ছুষ্টবুদ্ধি না ঘটে । আমি অভিমান বশতঃ 

মতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া বারিবষণ ও বায়দ্বার। গোষ্টনাশার্থ 
এই অন্যায় আচরণ করিয়াছি । এক্ষণে আমার সকল দর্প চর্ণ 

ভইয়াছে। অতএব হে গোবিন্দ, আগামি তোমার শরণাপন্ন 

হইলাম |” 
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শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে নির্ভয় ও আনন্দিত করিয়া হাসিতে হাসিতে 
“বলিতে লাগিলেন, “দেবরাজ, তুমি ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া 

অত্ন্ত প্রমন্ত হইয়চিলে। অতএব তুমি যাহাতে পুনর্ববার 
আমার স্মতি লাভ করিতে পার তজ্ভন্য তোমার প্রতি কুপা' 

পরবশ হইয়াই আমি যজ্ঞ-ভঙ্গের বিধান করিয়াছিলাম | এীশ্বধা- 

মদে অন্ধ বাক্তিরা আমাকে দেখিতে পায় না । এজন্য, আমি 

যাহার মঙ্গল বাঞ্চা করি তাহাকে সম্পদ হইতে ভ্রন্ট করিয়া 

গকি। দেবরাজ, এক্ষণে ত্র্গে গমন কর। (তামরা গর্বন- 
রভিত ও ব্বীয় কণ্তবাবিষয়ে সাবধান হইয়া নিজ নিজ অধিকারে 

অবস্থিতি কর, তাহাতইঈলেই তোমাদের মঙ্গল ভবে ।” 

এইরূপে দেবরাক্ত ইন্দ্র ভগবান শ্রীকুষ্ধের প্রসন্নত। লাভ 
করিয়। পুনর্ববার তাহার চরণে প্রণত ভউয়া করযোড়ে নিবেদন 

করিলেন, “প্রভো, আপনার কুপা লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ তই- 

লাম। আপনার অভিষেকের নিমিত্ত আমি এরাবতদ্বার। আকাশ- 

গঙ্গার জল উদ্ধত করিয়৷ আনিয়াচি, এক্ষণে অন্মমতি পাইলে 

আপনার শ্রীঅঙ্গের অভিষেক করিয়া ধন্য হই ।” আীরুষ্জ প্রসন্ন- 
বদনে অনুমতি প্রদান করিলেন । তখন ইন্দ্র এরাবতকরোদ্ধত 

আকাশগঙ্গার জলে শ্রীকুষ্ণকে অভিষেক করতঃ তাহার “গোবিন্দ” 

এই নাম প্রচার করিলেন । 

শ্বীরঞ্চ গোবদ্ধন ধারণপুর্ববক ব্রজবাসিগণকে ধারাসম্পাত 
হইতে রক্ষা করায় স্বর্গের দেবতাগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া 

শ্রীরুঞ্জের মস্তকে পুষ্পব্ণ করিতে লাগিলেন। অপ্সর! কিন্নরী 
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ও বিদ্ভাধরীগণ নৃত্যগীতবাগ্ভে উল্লাসে মন্ত হইলেন। গোলক 
হইতে সুরভি স্বীয় সন্ভতিগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া 

শ্ীগোবিন্দের নানা স্তব স্ততি করিয়া! বলিলেন, “হে কুষ্ণ, হে 
অচ্যুত, হে জগণ্পতে, তুমি আমাদের পরম দেবতা । আমরা 

পিতামহ ব্রক্জার অনুমতিক্রমে তোমাকে অভিষেক করিতে আসি- 

রাছি, আমাদিগের বাসন পূর্ণ কর |” 

স্রতি শ্রীরুষ্জের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া পরম স্সেহে নিজ দুগ্ধ 

দ্বারা তাহার অভিষেক করিলেন । সেই স্থানে নারদাদি খধষিগণ 

এবং গন্ধবন, বিষ্ভাধর, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সমাগত ভইয়া শ্রীভরির 

মশোগন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষপকল মধুক্ষরণ করিতে 

লাগিল; বায়ুপ্রবাহ মধুময় ভইল । সরিৎসকল ক্ষীরাদি বিবিধ 

রসে পূর্ণ হইল । পর্ববতসকল গর্ভস্কিত মণিরত্ুসমূহ বাহির 

করিয়া শ্রীভগবানের পূজা করিল। ত্রিভুবন আনন্দরসে অভি- 
ষিক্ত হইল । এমন কি. ক্রুরন্ভাব সর্পাদি প্রাণিগণও আপনাপন 

বৈরভাব পরিত্যাগ পুর্ববক শ্রীগোবিন্দের গ্লীতিতে পুর্ণ হইল । 
এইরূপে গো ও গোকুলের পতি শ্রীগোবিন্দের অভিষেক হইলে 

তাহার আজ্ঞ৷! গ্রহণ করিয়! দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত 

স্বস্তানে প্রস্থান করিলেন । 

জয় জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। 

ব্রজের জীবন প্রাণধন ॥ 

পরিবার সত বূজবাসী। 

গর্ভ হৈতে উঠিলা ভরষি ॥ 



বালক ক্ষ 

সেই খাঁনে লীলায় শ্রীহরি । 

স্থাপিলেন গোবদ্ধনগিরি ॥ 

নন্দ আদি যত গোঁপগণে। 

আশীর্বাদ করে কায়মানে ॥ 

ফ্কেড কেহ করে আলিঙ্গন । 

স্বর্গে স্ততি করে দেবগণ ॥ 

বশোদা বোভিনী ভর্ষ পাইয়া । 

চাদমুখ চুহ্বরে চাপিয়া ॥ 

আনন্দেতে নাচে বিছ্যাধরী । 

পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী ॥ 

দেবরাজ পাইয়া পরাভব | 

করষোড়ে করে নানা স্তব ॥ 

নিজ অপরাধ ক্ষেমাইয়া | 

গেলা আপনার গণ লৈয়! ॥ 

চৈতন্যদাঁসেতে ইভা গায় । 

যুগে মুগে ভন্জের সভায় ॥ 

॥ 








